Obec Ivanka pri Dunaji
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Prevencia pred požiarmi.
Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí!
Protipožiarna bezpečnosť v stavbách bytových domov pre vlastníka bytového domu,
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, správcu bytového
domu či samotných vlastníkov bytov je stanovená zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vyhláškou Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii (ďalej len „vyhláška“).
Povinnosti fyzických osôb:
Fyzická osoba ( vlastník bytu, nájomník, užívateľ bytových a nebytových priestorov bytového
domu, vlastník rodinného domu, chaty, garáže) je predovšetkým povinná (§ 14 zákona):
 zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v
užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby,
 dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred
požiarmi na označených miestach; týka sa to aj zákazov a povinností, vyplývajúcich z
interných predpisov (napr. v stanovách, v domovom poriadku, v zmluve),
 obstarávať a inštalovať v objektoch a zariadeniach so zreteľom na nebezpečenstvo
vzniku požiaru požiarnotechnické zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie
požiarov a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi v potrebnom rozsahu,
 umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v
iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne
protipožiarne prehliadky a odstrániť zistené nedostatky,
 dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a
zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov,
 zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné
preskúšanie komínov pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho palivového spotrebiča palív na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj
tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách komína,
 dodržiavať požiadavky súvisiace s manipuláciou, ukladaním a skladovaním horľavých
látok a horenie podporujúcich látok,
 fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň na
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšírenie, vyvolať bezdôvodne požiarny poplach,
privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania,
 uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických opatrení.

Povalové priestory, strechy. komíny - komíny musia byť vyhotovené ako viacvrstvové
komínovou vložkou, omietnuté, vyšpárované, utesnené. Na jeden komínový prieduch
nenapájať spotrebiče rôznych palív. Dymovody od spotrebičov zaúsťovať do komína
najkratšou cestou, dlhšie ako 2 m musia byť pevne zakotvené. Spájajú sa v smere prúdenia
dymu, pri plyne a pilinách opačne, proti prúdeniu. Zaúsťovací otvor bez spotrebiča utesniť
nehorľavým uzáverom.
Pod vyberacími a vymetacími dvierkami musí byť nehorľavá podlaha, alebo podložka - do
vzdialenosti 60 cm od okrajov otvoru. Vymetacie vyberacie dvierka musia byt' dvojité, so
zabezpečením proti náhodnému otvoreniu, z nehorľavého materiálu, 30 cm vzdialené od
horľavej konštrukcie.
Horľavé konštrukcie musia byť vzdialené od komína min. 5 cm. Vývod komínového telesa
nad strechu - min. 65 cm, pri plochých strechách 150 cm nad atikou. Horľavý materiál
skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od komína, horľaviny je zakázané v povalovom priestore
skladovať. V povalovom priestore udržiavať funkčné osvetlenie, poriadok.
Pivnice - je zakázané skladovať tlakové fľaše (na plyn), vykonávať práce s otvoreným
ohňom. K uzáverom vody, plynu, elektrickej energie udržiavať voľný prístup. Pri naftovom
kúrení skladovať naftu v nerozbitnej uzatvárateľnej, nehorľavej nádobe, najviac 40 l - aj v
menších nádobách, plnia sa len na 95 % objemu obsahu, skladovať ich min. 3 m od
akéhokoľvek vykurovacieho telesa.
Garáže - v jednotlivej garáži skladovať najviac 40 l pohonných hmôt v nerozbitnom obale pre
motocykel a osobný automobil a 80 l pre nákladný automobil. V garáži v priestore jedného
miesta na státie možno okrem kvapalných palív uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried
nebezpečnosti s objemom najviac 10 l. Neinštalovať spotrebiče na pevné palivo.
Prístavby – drevárne – prístrešky – a pod.- stav elektrickej inštalácie – je zakázané používať
provizórne vedenia zásuviek, osvetlenia bez krytov, skiel a pod., správna inštalácia sporákov,
kotlov, dymovodov a pod. - uhlie, drevo – skladovať tak aby doň nezatekalo a neprišlo
k samovznieteniu, neskladovať slamu, seno, suché krmoviny v blízkosti tepelných
spotrebičov, elektrických rozvodov, komínov a dymovodov.
Informácie:


Tepelné spotrebiče sa inštalujú na nehorľavej podložke „sporáky“ - 60 cm pred
prikladacím otvorom 30 cm na bočných stranách, ostatné spotrebiče „kachle“ - 30 cm
pred prikladacím otvorom, 10 cm na ostatné strany, „krby“ - 80 cm pred otvorenou
stranou, vzdialenosť horľavých materiálov od vykurovacích telies „radiátora“ - min.
10 cm.



Bezpečnostné vzdialenosti spotrebičov podľa druhu paliva: na plyn - 20 cm od
horľavých hmôt, na kvapalné palivo - 40 cm, na tuhé palivo 80 cm, akumulačné
kachle v smere sálania 100 cm v ostatných smeroch 20 cm. Infražiariče - od stropu 40
cm, v smere sálania 80 cm, ostatné 20 cm.



Skladovanie dreva - neskladať v blízkosti el. zariadení, min. 2 m od kotla.



Skladovanie uhlia - dovolená výška voľne sypanej hromady tuhého paliva je najviac
6 m pre triedené čierne uhlie a prané čierne uhlie, 4 m pre prachové hnedé uhlie,
triedené hnedé uhlie, netriedené hnedé uhlie lignit, prachové čierne uhlie a pre ťažké
čierne uhlie, brikety po vytriedení briketových úlomkov a 1,5 m pre brikety a
briketové úlomky. Neskladovať vlhké uhlie (má sklon k samovznieteniu) 2m od kotla.



Plyn ( propán-bután ) - tlaková fľaša - musí byt' umiestnená tak, aby bola
zabezpečená proti prevrhnutiu a pádu min. 1 m od spotrebiča, neskladovať v spálni, v
pivnici, na povale a v garáži. V priestore skladovania plynových fliaš, horľavých
kvapalín a v plynových kotolniach dodržiavať zákaz manipulovať s otvoreným
ohňom, fajčiť, vykonávať požiarne - nebezpečné práce.

