Naj požiare za rok 2017
Dňa 12.2.2017 vznikol požiar v objekte spoločnosti KONŠTRUKTA INDUSTRY, a.
s. so sídlom K Výstavisku 13, 912 50 Trenčín. Požiar vznikol vo výrobnej hale galvanizovne,
ktorej majiteľom je spoločnosť KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s. r. o. Galvanizovňa
sa zaoberala galvanickými kovovými úpravami (zinkovanie, čiernenie, cínovanie,
fosfátovanie, chrómovanie a eloxovanie). Požiar bol spozorovaný bezprostredne po jeho
vzniku. Požiarom bola poškodená technológia linky galvanického zinkovania, elektrickej
rozvodne, elektroinštalácie, odsávacieho vzduchotechnického potrubia a strechy objektu.
Vplyvom požiaru došlo k poškodeniu opláštenia haly a zadymeniu priľahlých priestorov
galvanizovne. Majiteľom bola vyčíslená priama škoda vo výške cca 300 000 €. Uchránené
hodnoty boli vyčíslené na 800 000,-€.

Pri požiari nedošlo k zraneniu ani usmrteniu žiadnej osoby.
Na požiarisko sa ako prvá dostavila jednotka z HS OR HaZZ v Trenčíne. Na
požiarisku celkovo zasahovalo 13 príslušníkov HaZZ s 5 ks hasičskej techniky z OR a KR
HaZZ v Trenčíne. Požiar bol zlikvidovaný o 17:44 hod. toho istého dňa.
Na základe výsledkov z obhliadky požiariska a zisťovaním príčiny vzniku požiaru
bolo zistené, že miesto vzniku požiaru sa nachádzalo v línii rozvodnej skrine rozvádzača. Je
pravdepodobné, že došlo k bližšie nešpecifikovanej technickej poruche pravdepodobne na
technickom vybavení vane na morenie, ktoré bolo pri požiari zničené.

V rekreačnej oblasti Poždol, v obci Veľké Uherce, vznikol požiar chaty dňa 3.6.2017.
Pri požiari zasahovala ako prvá jednotka z OR HaZZ Partizánske a na miesto udalosti
sa dostavila s technikou MB - Atego a CAS 30 Iveco Trakker s 5 príslušníkmi. Následne boli
na miesto zásahu boli vyslaní príslušníci HS Trenčín s technikou OA Hyundai i30, HS
Prievidza s technikou CAS 30 T-815-7, HS Bánovce nad Bebravou s technikou CAS 30 Iveco
Trakker a DHZO Bystričany - T148 + Iveco Daily, DHZO Skačany - T148, DHZO Veľké
Uherce - Iveco Daily. Požiar bol lokalizovaný o 22:42 hod. a úplne zlikvidovaný o 01:02 hod.

Požiar vznikol na 2.NP v kuchyni, odkiaľ sa šíril ďalej v 2.NP a následne cez
otvorené schodište do 3.NP po drevenom obklade umiestnenom tesne pod dreveným
trámovým stropom oddeľujúcim. Ohnisko požiaru bolo pri vstupe do kuchyne v pravej strane
kuchynskej linky. Príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat.
Pri požiari došlo k zraneniu - nadýchaniu splodín horenia dvoch osôb. Škoda bola
majiteľom chaty vyčíslená na sumu 100 000,- €, uchránené hodnoty boli vo výške 20 000,- €.

Dňa 7.1.2017 približne v čase medzi 10.00 hodinou až 14.00 hodinou vznikol požiar
podkrovných priestorov a strešnej konštrukcie zrubovej rekreačnej chaty v katastrálnom
území obce Mojtín, lok. Chrochotín, okres Púchov.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z HS v Púchove sa na miesto požiaru
dostavili s technikou Mercedes Atego a CAS 30 T 815-7 a 3 príslušníkmi. Pri likvidácii
požiaru vypomáhali členovia DHZO Mojtín s technikou CAS 32 T 148 v počte 5 členov a
členovia DHZO Beluša-Hloža s technikou CAS 25 Š 706 a CAS 15 Iveco Daily v počte 7
členov. Na likvidáciu požiaru boli nasadené 4 C prúdy. Požiar bol lokalizovaný o 15.55
hodine a úplne zlikvidovaný o 20.31 hodine.
Požiar vznikol v medzi stropnom priestore chaty nad krbovým telesom umiestneným v
obývacej miestnosti, pričom priamo poškodil stropnú konštrukciu a z tohto miesta sa rozšíril
na vnútorné zariadenie podkrovia a strešnú konštrukciu. Príčinou vzniku požiaru je
umiestnenie (inštalácia) vykurovacieho telesa, dymovodu.
Pri požiari nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb. Požiar zničil podkrovné obytné
priestory chaty a drevenú strešnú konštrukciu. Škoda bola predbežne majiteľom vyčíslená na
cca 100 000 €, uchránené hodnoty boli vyčíslené na cca 200 000 €.

