Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Príloha č. 2
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preventívnych protipožiarnych kontrol
Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly
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Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.1 a
V Konskej, dňa

Č.p. :

Ustanovenie za
preventivára požiarnej ochrany obce

Starostka obce Konská Vás v zmysle ustanovení § 15,ods. 2, zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení ustanovuje
za preventivára požiarnej ochrany obce.

Meno a priezvisko: ..........................., dátum nar. .........................,r.č................................
Adresa bydliska...................................................................................................................
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ..........................................................

meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vor č.1 b
V Konskej, dňa

Č.p. :

Ustanovenie za
vedúceho kontrolnej skupiny

Starostka obce Konská Vás v zmysle ustanovení § 5, ods. 3, vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v platnom znení, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom
znení, týkajúce sa hasičských jednotiek, zaraďuje
za vedúceho kontrolnej skupiny

Meno a priezvisko: ..........................., dátum nar. .........................,r.č................................
Adresa bydliska...................................................................................................................
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ..........................................................

meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.1 c
V Konskej, dňa

Č.p. :

Menovanie
do funkcie veliteľa DHZO

Starostka obce Konská Vás v zmysle ustanovení § 33, ods. 5 zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, menuje
za veliteľa DHZO

Meno a priezvisko: ..........................., dátum nar. .........................,r.č................................
Adresa bydliska...................................................................................................................
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ..........................................................

meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.1 d
V Konskej, dňa

Č.p. :

Zaradenie
do funkcie technika – strojníka DHZO

Starostka obce Konská Vás v zmysle ustanovení § 5, ods. 3 vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v platnom znení, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,
týkajúce sa hasičských jednotiek, zaraďuje
za technika - strojníka DHZO

Meno a priezvisko: ..........................., dátum nar. .........................,r.č................................
Adresa bydliska...................................................................................................................
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ..........................................................

do funkcie* : a) hasič
b) starší hasič
meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.1 e
V Konskej, dňa

Č.p. :

Zaradenie
člena DHZO do funkcie

Starostka obce Konská Vás v zmysle ustanovení § 5, ods. 3 vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č.611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v platnom znení, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,
týkajúce sa hasičských jednotiek, zaraďuje
za člena DHZO

Meno a priezvisko: ..........................., dátum nar. .........................,r.č................................
Adresa bydliska...................................................................................................................
Uznesenie obecného zastupiteľstva (číslo a dátum): ..........................................................

do funkcie* : a) hasič
b) starší hasič
meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky
*nehodiace sa prečiarknuť

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.2
V Konskej, dňa

Č.p. :

Poverenie
na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
Starostka obce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č ......................... zo dňa
.............. v zmysle ustanovení § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v platnom znení poveruje

Meno a priezvisko

Vo funkcii
vedúci
člen
člen

Dátum narodenia

Číslo OP:

1. Kontrolná skupina číslo: .................................
2. Obdobie, na ktoré sa poverenie vystavuje:
3. Evidenčné čísla kontrolovaných objektov:
4. Platnosť poverenia končí dňom: .....................

meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.2
Č.p.:

V Konskej, dňa
Poverenie
na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly
podľa § 69 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení

Názov kontrolovaného subjektu :

...................................................................

Miesto vykonania protipožiarnej kontroly : ...................................................................
Termín vykonania protipožiarnej kontroly : ....................................................................
Vedúci kontrolnej skupiny :

.........................................č.OP : ................

Členovia kontrolnej skupiny :

.........................................č.OP : ................
.........................................č.OP : ................

Obsah a rozsah protipožiarnej kontroly :
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, 1)
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav
únikových ciest a ich označenia,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred
požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných
spotrebičov,
g) preverenie splnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov uložených obcou,2)

meno a priezvisko starostky obce
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Pozn.: 1) - neuvádza sa pri kontrole fyzických osôb – t.j. občanov a právnických osôb a fyzických osôbpodnikateľov určených v § 7 zákona o ochrane pred požiarmi
2
) - neuvádza sa ak neboli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri predchádzajúcej kontrole

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.3
V Konskej, dňa

Č.p. :

Zápisnica
z preventívnej protipožiarnej kontroly vykonanej podľa ustanovení §§ 23 a 24 zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.
1 .Dátum vykonania preventívnej protipožiarnej kontroly:....................................................
2. Názov kontrolovaného subjektu: .......................................................................................
3. Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu:........................................................................
4. Preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonali: ...................................................................
5. Pri preventívnej protipožiarnej kontrole boli prítomní: .....................................................
I.
Účelom preventívnej protipožiarnej kontroly bolo preveriť stav zabezpečovania
ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne
záväzných nariadení obce z oblasti ochrany pred požiarmi.
Pri preventívnej protipožiarnej požiarnej kontrole boli zistené tieto nedostatky, ktoré
svojim charakterom môžu viesť k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku:
Vzhľadom k tomu, že zistené nedostatky neboli bezodkladne odstránené v čase
vykonávania preventívnej protipožiarnej požiarnej kontroly upozorňujeme Vás na to, že
v zmysle ustanovení 24 ods.3 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v platnom znení neskorších predpisov bude výsledok kontroly oznámený obci, ktorá následne
uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov podľa § 23 písm.b) citovaného zákona.
Vyjadrenie k obsahu zápisnice a zisteným nedostatkom:

Dátum prerokovania zápisnice:

Za kontrolnú skupinu
(mená, priezviská a podpisy osôb,
ktoré kontrolu vykonali)

Za kontrolovaný subjekt
(meno, priezvisko a podpis fyzickej
osoby a u právnickej osoby aj
odtlačok úradnej pečiatky)

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.4
V Konskej, dňa

Č.p. :

Zápisnica
z preventívnej protipožiarnej kontroly vykonanej podľa ustanovení §§ 23 a 24 zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.

1) Dátum vykonania následnej protipožiarnej kontroly: ..............................................................
2) Názov kontrolovaného subjektu: .............................................................................................
3) Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu: .............................................................................
4) Následnú protipožiarnu kontrolu vykonali: .............................................................................
5) Pri preventívnej protipožiarnej kontrole boli prítomní: ...........................................................
I.
Cieľom následnej preventívnej protipožiarnej kontroly bolo preveriť splnenie opatrení
z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli kontrolovanému subjektu uložené odstrániť
opatrením obce (písomným rozhodnutím) č.p.: ............................... zo dňa: .............................
Pri následnej preventívnej protipožiarnej kontrole bolo zistené:
a) opatrenia č.:.......................................................... boli splnené v celom rozsahu,
b) opatrenia č.: ......................................................... neboli splnené (uviesť konkrétne celé
znenie opatrení, ktoré neboli splnené)
II.
Vzhľadom k tomu, že opatrenia neboli splnené v stanovenom rozsahu a termínoch,
upozorňujeme Vás na to, že výsledok následnej preventívnej proti požiarnej kontroly bude
oznámený obecnému úradu, ktorý v zmysle všeobecných právnych predpisov rozhodne
o ďalšom postupe.
Vyjadrenie k obsahu zápisnice a zisteným nedostatkom:
Dátum prerokovania zápisnice:

Za kontrolnú skupinu
(mená, priezviská a podpisy osôb,
ktoré kontrolu vykonali)

Za kontrolovaný subjekt
(meno, priezvisko a podpis fyzickej
osoby a u právnickej osoby aj
odtlačok úradnej pečiatky)

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.5
V Konskej, dňa

Č.p. :
Adresa kontrolovaného subjektu:

Rozhodnutie
Obec Konská podľa § 23 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v platnom znení
ukladá
.....................................................................................................................................1)
opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru (môžu viesť
k sťaženiu záchrany osôb a majetku), ktoré boli zistené pri vykonávaní preventívnej
protipožiarnej kontroly v subjekte ............................................................................(presný plný
názov kontrolovaného subjektu vrátane komplexnej adresy) dňa ..................... Pri tejto kontrole
boli zistené nasledovné nedostatky :

(uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých kontrolovaných objektov
a priestorov tak ako sú uvedené v oznámení o nedostatkoch /príloha č. 2/)

Kontrolovaný subjekt je povinný zabezpečiť odstránenie zistených požiarnych
nedostatkov, uvedených v tomto rozhodnutí pod bodmi 1-X (celkový počet nedostatkov)
v nasledovných lehotách :

- body č. .......................

do ....................

- body č. .......................

do ....................

Odôvodnenie
Obec (názov obce)

prostredníctvom

svojej

kontrolnej

skupiny vykonala

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
dňa ..... (dátum) ...... preventívnu protipožiarnu kontrolu v objektoch ..............(presný názov
a sídlo kontrolovaného subjektu) ......... podľa ustanovení § 23, písm. a) zákona Národnej rady
SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri preventívnej protipožiarnej kontrole boli
zistené nedostatky z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré neboli odstránené bezprostredne
počas vykonania preventívnej protipožiarnej kontroly a svojim stavom môžu mať vplyv na
vznik požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku.
Kontrolná skupina oznámila tento stav obecnému úradu dňa: ................(dátum) .........
doručením prvopisu zápisnice z preventívnej protipožiarnej kontroly, s obsahom ktorej ste bol
ako vlastník (správca, užívateľ), resp. štatutárny orgán oboznámený a jej správnosť ste potvrdili
svojim podpisom, resp. odtlačkom pečiatky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na
Obecný úrad v Konskej, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská.
Odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

meno a priezvisko starostu obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky obce so
štátnym znakom

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.6
V Konskej, dňa

Č.p. :
Adresa kontrolovaného subjektu

Rozhodnutie

Obec Konská podľa § 23 ods.1 písm.c) a § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v platnom znení
vylučuje z používania
dňom: ...... (dátum) ........ z používania ............(presný názov veci, jej výrobné číslo a pod.)
.................. , ktorá(ý) sa používa ............ (označenie objektu, kde sa vec nachádza a presný
názov a sídlo kontrolovaného subjektu) ............................. z dôvodu, že používanie tejto veci
vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva
nestačia iné opatrenia.
Odôvodnenie
Kontrolná skupina obce Konská vykonala v dňoch .................. preventívnu
protipožiarnu kontrolu v objekte...............(presný názov a sídlo kontrolovaného subjektu)
.......... pri ktorej bolo zistené, že v dôsledku porušenia §23, písm. a) zákona NR SR č.314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi vyvoláva používanie ............(presný názov veci, jej výrobné číslo
a pod.) bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru tým, že .....................(uviesť odôvodnenie
bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru) a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí
vykonanie iných opatrení.
Záznam o vylúčení veci z používania je zapísaný v oznámení o nedostatkoch zistených
pri preventívnej protipožiarnej kontrole, ktorá sa uskutočnila v kontrolovanom subjekte
v dňoch ............ .
Poučenie

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na
Obecný úrad v Konskej, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská do troch dní odo dňa jeho
doručenia.
Odvolanie nemá odkladný účinok.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

meno a priezvisko starostky obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky obce so
štátnym znakom

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.7
Č.p. :

V Konskej, dňa

Adresa príslušného okresného riaditeľstva, hasičského a záchranného zboru
Návrh
Obec: (názov obce)........................v zmysle ustanovení § 64 zákona Národnej rady SR
č. 314/2001 Z. z. o požiarnej prevencii Vám
podáva
ako vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu návrh na zastavenie prevádzky
....... (názov prevádzky, názov a adresa sídla právnickej osoby)...................... z dôvodov, že
činnosť tejto prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, resp. bola
by znemožnená záchrana osôb alebo majetku a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačí
vykonanie iných opatrení.
Odôvodnenie
Obec ...... (názov obce) .......................... prostredníctvom svojej kontrolnej skupiny
vykonala dňa ..... (dátum) ......preventívnu protipožiarnu kontrolu v objektoch ....................
(presný
názov a sídlo kontrolovaného subjektu) .......... podľa ustanovení § 23, písm. a)
zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri preventívnej
protipožiarnej kontrole bolo zistené:
Činnosť tejto prevádzky vyvoláva:
(uviesť konkrétny prípad, ktorý je možné uplatniť v danom prípade)

meno a priezvisko starostu obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Príloha:
1. Poverenie pre členov kontrolnej skupiny na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych kontrol.
2. Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.8
V Konskej, dňa

Č.p. :

Adresa príslušného okresného riaditeľstva, hasičského a záchranného zboru
Oznámenie
Obec .....(názov obce)....... vzhľadom na to, že v zmysle ustanovení § 64 zákona
Národnej
rady SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sú prejednávaním priestupkov na úseku
požiarnej ochrany
príslušné okresné úrady, Vám
postupuje
ako vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu písomné podklady, ktoré nasvedčujú
tomu, že fyzická osoba .................... (meno, priezvisko a adresa bydliska) ........................ sa
dopustila priestupku na úseku ochrany pred požiarmi porušením ustanovení § 61 zákona
Národnej rady SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Odôvodnenie
Obec ......(názov obce)......... prostredníctvom svojej kontrolnej skupiny vykonala
dňa .... (dátum) ...... preventívnu protipožiarnu kontrolu v objektoch .................. ....(meno a
priezvisko a adresa bydliska fyzickej osoby) .............. podľa ustanovení § 23, písm. a)
zákona Národnej rady SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri preventívnej
protipožiarnej kontrole boli zistené nedostatky
z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré neboli odstránené bezprostredne počas vykonania
preventívnej protipožiarnej kontroly a svojim charakterom môžu mať vplyv na vznik požiaru
alebo sťaženiu záchrany osôb a majetku.
Kontrolná skupina oznámila tento stav obecnému úradu dňa ............. (dátum) ........
doručením prvopisu zápisnice z preventívnej protipožiarnej kontroly, s obsahom ktorej bol
vlastník (správca, užívateľ) oboznámený a je správnosť potvrdil svojim podpisom. Obec
...................... (názov obce) .....podľa ustanovení § 23 písm. b) zákona Národnej rady SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vlastným opatrením (písomným rozhodnutím) č.p.:
.........................................................zo dňa .... (dátum) ..... ..uložila ......... (meno, priezvisko
a adresa bydliska fyzickej
osoby)...........................odstrániť zistené nedostatky a určila
lehoty na ich splnenie.
Pri vykonaní následnej preventívnej protipožiarnej kontroly, ktorú
vykonala
kontrolná skupina dňa ...................(dátum)....... .bolo zistené, že neboli splnené nasledovné
opatrenia:

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská

(Uviesť konkrétne celé znenie opatrení, ktoré neboli splnené)

Pre objektívne posúdenie nášho oznámenia Vám v prílohe zasielame:
a) poverenie pre členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol,
b) zápisnicu z preventívnej protipožiarnej kontroly,
c) rozhodnutie obce na odstránenie nedostatkov,
d) zápisnicu z následnej preventívnej protipožiarnej kontroly.

meno a priezvisko starostu obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.9
V Konskej, dňa

Č.p. :

Evidencia
o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách, pri ktorých neboli zistené
žiadne nedostatky v ochrane pred požiarmi
dátum kontroly

meno a priezvisko
vlastníka, užívateľa
nehnuteľnosti

ulica, popisné číslo
objektu

Vedúci kontrolnej skupiny (meno, priezvisko, podpis):
Člen kontrolnej skupiny (meno, priezvisko, podpis): ...

Na Obecný úrad odovzdané dňa: .....................................
Za Obecný úrad prevzal (meno, priezvisko, podpis):......

podpis vlastníka,
užívateľa

podpis vedúceho
kontrolnej skupiny

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.10
V Konskej, dňa

Č.p. :
Zriaďovacia

listina

Dobrovoľného hasičského zboru obce
Podľa ustanovení § 10 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm.b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi zrieďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO").
A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
1. Zriaďovateľ (mesto, obec):
2. Vnútorná organizácia obecného hasičského zboru:
a) veliteľ DHZO:
b) počet členov DHZO:
c) počet zamestnancov DHZO:
d) počet hasičských družstiev:
1. Odborné služby:
a) strojná služba:
b) spojovacia služba:
c) protiplynová služba:
d) hasičská záchranná služba:
e) povodňová záchranná služba:
1. Materiálno technické vybavenie:
a) hasičská technika:
- základná zásahová
- špeciálna zásahová
- hasičské prívesy a agregáty b) spojovacia technika
c) protiplynová technika
B) ZÁKLADNÝ ÚČEL:
DHZO je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákona NR SR č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a Požiarneho poriadku obce.
C) PREDMET ČINNOSTI:
DHZO vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách
a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku
podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.
D) VYMEDZENIE MAJETKU:
Podľa ustanovení § 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v platnom znení je
budova hasičskej zbrojnice resp. hasičskej stanice, hasičská technika a vecné prostriedky
ochrany pred požiarmi majetkom obce.
E) FINANCOVANIE DHZO:

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Obec podľa § 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v platnom znení financuje
náklady na ochranu pred požiarmi z vlastných príjmov, sponzorských darov a príspevkov.
F) ZRIADENIE DHZO:
Zriadenie DHZO bolo podľa § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení
v platnom znení schválené obecným zastupiteľstvom dňa: ............. prijatím uznesenia č.:
.............

meno a priezvisko starostky obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.11
V Konskej, dňa

Č.p. :

ZOZNAM
subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
V zmysle § 23 písm. a) a § 24 zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi vykonáva preventívne protipožiarne kontroly obec v subjektoch, kde tieto kontroly
nevykonáva štátny požiarny dozor.
P.č.

Názov
kontrolovaného
subjektu

Adresa
kontrolovaného
subjektu

Periodicita
kontrol ( § 43
vyhl.121/2002)

Aktualizované ku dňu :.......................
Preventivár obce (meno, priezvisko, podpis):..................................................

meno a priezvisko starostky obce,
podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Poznámka

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Vzor č.12
V Konskej, dňa

Č.p. :

ZÁZNAM
o odbornej príprave protipožiarnej asistenčnej hliadky
(uveďte činnosť alebo názov podujatia pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky)
Protipožiarna asistenčná hliadka v zložení:
meno a priezvisko

Obsah a rozsah odbornej prípravy:
názov témy

adresa

zaradenie
(vedúci/člen)

podpis

rozsah

Dôležité upozornenia a vybavenie potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi:
( napr. hasiacimi prístrojmi, hasičskými hadicami, prúdnicami, požiarnym vodovodom, kľúčmi
od únikových východov, jednoduchými hasiacimi prostriedkami a pod.)

Odbornú prípravu vykonal (meno, priezvisko, podpis) : ...............................................

Obec Konská, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská

Vzor č.13
V Konskej, dňa

Č.p. :
ZÁZNAM
zo školenia vedúcich a členov kontrolných skupín

Obsah a rozsah školenia:
názov témy

rozsah

Školenie vykonal (meno, priezvisko, podpis) :.....................................

Príloha:
prezenčná listina s menným zoznam a podpismi zúčastnených

