VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

č. 44
o vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v záujme dôsledného zabezpečenia úloh požiarnej
ochrany v obci podľa § 57 a § 58 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
§ 42 a § 43 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a v zmysle § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Preventivár požiarnej ochrany obce a kontrolné skupiny
Za účelom vykonávania preventívnych požiarnych kontrol v obci Smižany a v spolupráci s
Dobrovoľným hasičským zborom pri ochrane súkromného a spoločenského majetku pred
požiarmi obecné zastupiteľstvo zriaďuje preventivára požiarnej ochrany obce /ďalej len
preventivára POO/ a kontrolné skupiny, ktorých úlohou je zabezpečiť preventívne kontroly
v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve, alebo v užívaní fyzických
a právnických osôb okrem objektov, v ktorých štátny požiarny dozor vykonáva Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
1. a/ Preventivára POO na dobu dvoch rokov ustanovuje starosta na návrh výboru miestnej
základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru /ďalej ZO DHZ/ po schválení v OR.
b/ Preventivár POO predkladá OR každoročne do 1. 3. plán vykonania preventívnych
požiarnych kontrol v obci.
2. a/ OZ stanovuje 2 kontrolné skupiny. Každá kontrolná skupina je zložená z dvoch
členov.
b/ Členov kontrolných skupín ustanovuje obecná rada na návrh výboru miestnej ZO
DHZ.
c/ Odbornú prípravu preventivára POO a členov kontrolných skupín zabezpečuje OcÚ.
d/ Na základe absolvovania odbornej prípravy vydá OcÚ preukaz preventivára POO
a člena kontrolnej skupiny.
§2
Povinnosti občanov
1. Občania obce sú povinní umožniť kontrolným skupinám vykonať preventívnu kontrolu
na overenie dodržiavania predpisov o požiarnej ochrane v rodinných domoch a v iných
objektoch v ich vlastníctve alebo užívaní a odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej
týmito orgánmi.
2. Za vykonanie preventívnej kontroly OZ stanovuje v zmysle zákona 369/90 Zb.
o obecnom zriadení, § 11, ods. 3 d miestny poplatok 20,- Sk.
Člen kontrolnej skupiny je povinný vydať doklad o zaplatení poplatku.
3. Preventivár obce a členovia kontrolných skupín sú povinní pri výkone kontrolnej
činnosti preukázať sa platným preukazom.

-2§3
Vyúčtovanie a použitie finančných prostriedkov
1. Členovia kontrolných skupín sú povinní prijatý poplatok za vykonanie preventívnej
požiarnej kontroly vyúčtovať 1 x mesačne do pokladne OcÚ.
2. Po vykonaní preventívnych požiarnych kontrol na základe návrhu preventivára a po
schválení v OR vyplatí OcÚ členom kontrolných skupín odmeny – 50 % zo získaných
finančných prostriedkov. Zvyšok získaných finančných prostriedkov použije obec pre účely
zabezpečenia požiarnej ochrany v obci.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Pri nesplnení ustanovení tohto VZN uvedených v § 2 môže byť občanom v zmysle
zákona 314/2001 Z.z. § 61 o požiarnej ochrane uložená pokuta do výšky 5 000,- Sk.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2003.
3. Obecné zastupiteľstvo zároveň ruší VZN č. 15/95.
Príloha č. 1:
Oznámenie o výkone štátneho požiarneho dozoru
V Smižanoch 7. 3. 2003
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

