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I.

Dôvodová správa

A. Zhodnotenie doterajšieho stavu
Podľa § 9 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce
plnenie týchto povinností:

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v
obci,

b) školenie kontrolných skupín obce,
c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem

dokumentácie hasičskej jednotky,
d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Preventivárom požiarnej ochrany obce môže byť len fyzická osoba s odbornou
spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preventivár obce preveruje dodržiavanie
povinností ustanovených zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov v rodinných domoch (okrem bytov), obytných domoch (okrem
bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Pri zostavovaní plánov vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol
v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov zohľadňuje najmä
požiarne riziko, možnosť ohrozenia väčšieho počtu osôb a nároky na ich evakuáciu.
Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preveruje dodržiavanie osobitných
predpisov, a to najmä
- dokumentáciu o ochrane pred požiarmi obce,
- skladovanie horľavých látok,
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
stav únikových ciest a ich označenia,
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany
pred požiarmi,
- umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových
a iných spotrebičov.
Preventivár požiarnej ochrany obce:
- je zodpovedný za plnenie úloh výcvikového roku v oblasti protipožiarnej prevencii,

- rozpracúva do plánov hlavných úloh DHZ úlohy protipožiarnej prevencie pre
jednotlivé preventívne obdobia a pre jednotlivých členov,
- spolupracuje s obecným zastupiteľstvom pri zaraďovaní členov DHZ do kontrolných
skupín obce na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a dohliadok a
pre túto činnosť ich odborne pripravuje,
- podieľa sa na organizovaní odborného školenia členov DHZ a občanov z oblasti
protipožiarnej prevencie,
- vedie dokumentáciu – evidenciu objektov na vykonanie protipožiarnych
preventívnych prehliadok, zápisy a záznamy o vykonaní prehliadok a zistených
závadách; dokumentáciu o vykonaní protipožiarnych preventívnych prehliadok
predkladá obecnému zastupiteľstvu,



- predkladá výboru DHZ a členskej schôdzi DHZ správy o plnení úloh výcvikového
roka z oblasti protipožiarnej prevencii,
- absolvuje základné školenie preventivárov PO obcí a aktívy preventivárov v okrese,
odborné kurzy v Odbornej škole DPO SR a zúčastňuje sa inštruktážno-metodického
zamestnania v okrsku. Získané poznatky uplatňuje v činnosti DHZ.

Doterajší preventivár požiarnej ochrany obce p. Ján Bečker sa ku dňu 31.12.2016 vzdal
tejto funkcie, DHZ Spišské Vlachy vo voľbách zvolilo do funkcie preventivára p.
Radovana Poradu.

B. Zdôvodnenie novej úpravy - nie
C. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta - nie

D. Dopad na personálne náklady - nie
E. Potreba úpravy predpisovej základne - nie

F. Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta - nie
G. Variantné riešenia - nie je

H. Riešenie odporúčané spracovateľom - odporúča schváliť



II.
Návrh uznesenia

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie
oznámenie DHZ Spišské Vlachy o zvolení p. Radovana Poradu do funkcie preventivára

požiarnej ochrany obce.






