
1 

Návrh na pripomienkovanie  
 
Na základe  § 6 ods.3 zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vyvesené dňa 08. 03. 2011  a  zvesené dňa ......................... 2011 
 
 
 

 
 
 
 

Mesto Čadca 
 
 

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred   požiarmi v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) 
 
 
 

Všeobecne  záväzné nariadenie 
 

Mesta Čadca 
 
 
 

POŽIARNY PORIADOK MESTA ČADCA 
 

Č. 117/2011  
 
 
 

Prvá časť 
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1 

Predmet úpravy 
 

1. Mesto Čadca (ďalej len „mesto“), právnické osoby, podnikajúce osoby, fyzické osoby 
a zamestnanci mesta Čadca zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných 
na jeho základe a z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi. 

2. Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku 
s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania 
preventívnych protipožiarnych kontrol a preventívno-výchovnom pôsobení. Pri zabezpečovaní 
úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred 
požiarmi, najmä s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Čadci (OR 
HaZZ.). 

3. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými 
organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať 
predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť 
opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov. 
  



2 

 
 

Druhá  časť 
Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi  

v meste a mestských častiach  
 
 

Článok 2 
Primátor mesta 

 
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor najmä tieto úlohy: 

a) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 
b) schvaľuje a odvoláva veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Čadca, 
c) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych 

požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 
d) na základe príkazu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci poskytuje 

pomoc k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti, 
e) rozhoduje o vylúčení vecí z používania na základe zistení kontrolnej skupiny mesta a po 

odstránení nedostatkov vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci 
z používania, 

f) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila „Požiarny poriadok mesta“, alebo 
nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom mesta 
poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov havárie, živelnej pohromy, 
alebo inej mimoriadnej udalosti, 

g) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 
h) rozhoduje o podaní návrhu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky, 
i) spolupracuje s funkcionármi Mestského hasičského zboru v Čadci pri zabezpečovaní úloh 

mesta v oblasti ochrany pred požiarmi, 
j) menuje členov kontrolných skupín mesta, 
k) určuje vedúceho protipožiarnej hliadky mesta a vedúcich kontrolných skupín mesta spravidla 

z členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO), 
l) zriaďuje protipožiarnu hliadku mestského úradu a mestskej polície, 
m) zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku mesta.    

    
 
 
 
 

Článok 3 
Mestské zastupiteľstvo 

 
     Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestské zastupiteľstvo nasledovné úlohy: 

a) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi  v meste  a prijíma opatrenia na 
skvalitnenie činnosti v tejto oblasti, 
  

b) schvaľuje  v rozpočte mesta finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so 
zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi.  
Náklady sa týkajú: 

- obstarávanie hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred 
požiarmi, 
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- vykonávanie údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných 
prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

- odmien pre preventivára požiarnej ochrany mesta, členov kontrolných skupín, veliteľa 
a členov Mestského hasičského zboru mesta Čadca ako aj ďalších funkcionárov, ktorí 
sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti 
a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach, 

- výdavkov spojených s účasťou Mestského hasičského zboru mesta Čadca na 
previerkach pripravenosti, previerkových cvičeniach a hasičských súťažiach, 

- výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice, 
         

c) schvaľuje Požiarny poriadok mesta Čadca. 
 
 
 
 

Článok 4 
Mestský úrad 

 
     Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy: 

a) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok mesta“, 
b) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 
c) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín mesta, 
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany mesta, vedúceho 

protipožiarnej hliadky a veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Čadca, 
e) pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi pozýva funkcionárov 

protipožiarnej ochrany na zasadnutie orgánov mesta, 
f) oznamuje právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám termíny 

vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol, 
g) zabezpečuje účasť veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Čadca, ako aj preventivára 

požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, na overení odbornej spôsobilosti, školeniach 
a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 

h) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol, 
i) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení veci z používania, 
j) vyhotovuje oznámenie pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 
k) vyhotovuje návrh pre príslušné Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na 

vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky, 
l) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste, 
m) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pre požiarmi, 
n) poskytuje potrebné informácie a údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany 

pred požiarmi, 
o) vedie evidenciu majetku mesta, ktorý je v užívaní Mestského hasičského zboru mesta Čadca 

a vykonáva jeho inventarizáciu, 
p) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre 

prácu orgánov mesta, 
q) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných 

vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 
r) požaduje, resp. zabezpečuje od správcu vodovodu vykonávanie predpísaných kontrol 

a odstránenie  porúch na požiarnych vodovodoch (hydrantoch), 
s) zabezpečuje  účasť zamestnancov mesta na poradách a školeniach organizovaných orgánmi 

štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.    
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Článok 5 
Mestský hasičský zbor 

 
     Mesto Čadca  má v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov zriadený mestský hasičský zbor, ktorého zriadenie bolo schválené uznesením 
MZ č, 35/2006 zo dňa 27. 04. 2006. MHZ  má spracovaný organizačný poriadok, ktorý bol schválený 
MZ č. 59/2008  dňa 27. 06. 2008. 
. 
 

Článok 6 
Dobrovoľný hasičský zbor Čadca 

 
1. V meste Čadca je Dobrovoľný hasičský zbor Čadca (ďalej len DHZ), ktorý na území mesta 

napomáha pri plnení úloh so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri 
haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Bol založený v roku 1876 
a plní úlohy podľa Stanov DPO SR. 
 

2. Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi Mestský hasičský zbor Čadca plní tieto úlohy:    
a) podieľa sa na zdolávaní  požiarov a vykonávaní záchrany osôb ohrozených požiarom, 
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom, 
c) na príkaz primátora vykonáva záchranné práce pri haváriách, živelných pohromách 

a mimoriadnych udalostiach, 
d) doporučuje odborné spôsobilé osoby do funkcie veliteľa  a členov mestského hasičského 

zboru a do funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta, vedúcich a členov kontrolných 
skupín mesta, 

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred 
požiarmi mesta.   

 
 
 
 

Článok 7 
Preventivár požiarnej ochrany  mesta 

 
Mesto zabezpečuje  prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta Čadca plnenie týchto 
povinnosti: 

a) organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly, 
b) vykonáva školenie kontrolných skupín mesta, 
c) vypracováva dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 
d) vykonáva preventívno-výchovnú činnosť. 

. 
 
 
 

Článok 8 
Kontrolné skupiny mesta 

 
1. Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny mesta preverujú 

dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä: 
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a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi u právnických a podnikajúcich fyzických osôb,  
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi u právnických 

a podnikajúcich fyzických osôb, 
c) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav 

únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod. 
d) skladovanie horľavých látok (plynných, kvapalných, pevných), 
e) umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných 

spotrebičov, 
f) vybavenie objektov prenosnými a pojazdnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými 

prostriedkami ochrany pred požiarmi (požiarne technické zariadenia – požiarne uzávery, 
elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie a pod.). 
     

2.  Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov a užívateľov 
objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie pomoci. 

 
 
 

Článok 9 
Protipožiarna asistenčná hliadka  mesta 

 
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje v prípade potreby primátor mesta z osôb, ktoré majú 
potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré 
má plniť. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, primátor mesta určí jej vedúceho.  
 
 
 
 

Tretia  časť 
Povinnosti na úseku ochrany  pred požiarmi   

 
 

Článok 10 
Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

 
Mesto zriaďuje  v spolupráci s MHZ protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreba ustanovuje stálu pohotovostnú službu. 
 
 
 

Článok 11 
Spôsob zabezpečenia ochrany  pred  požiarmi v obci a jej miestnych a častiach 

v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru 
 
Nepretržite zabezpečuje Mestský hasičský zbor  a Dobrovoľný hasičský zbor Čadca, prípadne ďalšie 
hasičské jednotky zvolaného podľa požiarneho poplachového plánu okresu.. 
 
 
 

Článok 12 
Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v meste 
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1. Hlavnou ohlasovňou požiarov v meste Čadca je  MsÚ Čadca – sekretariát primátora, Námestie 
slobody 30, 022 01  Čadca,  s nepretržitou službou je  na Mestskej polícii v Čadci, ul. 
Slovenských dobrovoľníkov 985, v okrajových častiach mesta  u poslancov Mestského 
zastupiteľstva. Samostatné ohlasovne požiarov mesto nevytvára. 
 

2. Dôležité telefónne čísla: 
- Hasičský a záchranný zbor (ohlasovňa požiarov) ..................................................................150 
- Záchranná služba ...................................................................................................................155 
- Polícia, Okresné riaditeľstvo policajného zboru ......................................................................158 
- Mestská polícia Čadca ............................................................................................................159 
- Integrovaný záchranný systém ...............................................................................................112 

  
3. Pri ohlásení požiaru je potrebné, aby osoba, ktorá požiar hlási uviedla:   
a) adresu požiaru, 
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 
c) rozsah požiaru, 
d) ohrozenie osôb, 
e) prístupové cesty, 
f) meno, priezvisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných  telefónnych liniek je potrebné vyčkať 

na overenie hlásenia prípadu. 

 
Článok 13 

Spôsob vyhlásenia  požiarneho poplachu 
 

1. Požiarny poplach sa v meste Čadca vyhlasuje mestským rozhlasom alebo spustením 
poplachovej sirény. 

2. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti poplachovej sirény, mesto Čadca zabezpečuje pravidelné 
mesačné preskúšanie poplachovej sirény. 

 
Článok 14 

Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu 
 
Výpis z požiarneho  poplachového plánu je  v Prílohe č. 1. 

 
 
 

Článok 15 
Početný stav Mestského hasičského zboru Čadca 

 
Mestský hasičský zbor sa skladá z veliteľa a 10 členov hasičského družstva:  

- 2 veliteľov MHZ ( družstvá) 
- 2 technikov 
- 6 hasičov. 

 
 
 

Článok 16 
Vybavenie Mestského hasičského zboru Čadca 

 
Mesto Čadca pre potreby Mestského hasičského zboru zabezpečilo nasledovné vybavenie: 

a) 1 ks dopravné vozidlo Avia 
b) 1 ks motorová striekačka PPS-12 
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c) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasičskej látky do vzdialenosti najmenej 300 m, 
d) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na 

vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva.  
  

 
Článok 17 

Prehľad zdrojov požiarnej vody 
 

1. Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):  
a) rieka Kysuca –  pretekajúca cez cesto Čadca,  
b) rieka Čierňanka –  pretekajúca cez mestskú časť Podzávoz, 
c) potoky – Milošovský potok, Čadečanka, Rieka, Bukovský potok, 
d) rybník - Milošová 

 
2. Umelé zdroje (vodovody, požiarne vodovody): 
-  v správe – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

  
 

Článok 18 
Situačný plán mesta Čadca  a jeho priľahlých častí s popisom názvov ulíc, 

zakreslených funkčných hydrantov a nástupných plôch 
 
 

           Príloha č. 2    vo forme máp sa nachádza na organizačno-administratívnom oddelení MsÚ 
Čadca.   
 
 

Piata  časť 
   

Článok 19 
Záverečné ustanovenia 

 
. 

1. Požiarny poriadok mesta Čadca bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Čadci  dňa   
......................................... a účinnosť nadobúda 15- tým dňom  od vyvesenia. 

2. Dňom nadobúdania účinnosti Požiarneho poriadku mesta Čadca sa ruší Požiarny poriadok 
mesta Čadca schválený  zo dňa  02. 07. 2010 č. 92/2010. 

3. Požiarny poriadok je prístupný každému na úradnej tabuli  Mestského úradu v Čadci a na 
internetovej stránke mesta Čadca www.mestocadca.sk. 

4. Všetky zmeny a doplnky tohto požiarneho poriadku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Čadci. 

 
 
 
 

                                                                                      Ing. Milan Gura  
                                                                                      primátor mesta          

 
 
 

 
 

http://www.mestocadca.sk/
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