Činnosť oddelení požiarnej prevencie
v Trenčianskom kraji za rok 2011

Rozsah výkonu činnosti krajského a okresného riaditeľstva je definovaný
v ustanoveniach § 20 a § 21 zákona o ochrane pred požiarmi.
Najčastejšie sa s našimi príslušníkmi, zaradenými na okresných riaditeľstvách
HaZZ, môže verejnosť stretnúť pri výkone kontrolnej činnosti za účelom sledovania
dodržiavania povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na úseku
ochrany pred požiarmi, ktoré sú stanovené v § 4, 5 zákona o ochrane pred požiarmi.
Výstupom z tejto kontrolnej činnosti býva zápisnica z kontroly, ktorá sa prerokováva
so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu. V prípade zistenia nedostatkov sa
stanovia termíny na ich odstránenie. Ak príslušníci posúdia, že zistené nedostatky sú
závažného charakteru, zápisnica je zároveň podkladom pre zahájenie správneho
konania vo veci uloženia pokuty za porušenie povinností na úseku ochrany pred
požiarmi. To je tá nepríjemnejšia časť práce, súvisiacej s výkonom kontrolnej činnosti
a pristupujeme k tomu len veľmi neradi, ale niekedy to proste musí ísť „po zlom“.
Ďalšou oblasťou, ktorá je známa aj širokej verejnosti, je posudzovanie
projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania
a náväzne aj účasť ako dotknutého orgánu štátnej správy v rámci stavebného
zákona, na kolaudačných konaniach. Tam sa preveruje, či realizovaná stavba bola
postavená v zmysle požiadaviek schválenej projektovej dokumentácie. V súlade so
zákonom o ochrane pred požiarmi vykonávajú príslušníci aj kontrolu stavieb
v priebehu ich realizácie za účelom odstraňovania nedostatkov súvisiacich
s ochranou pred požiarmi počas realizácie stavby a v neposlednom rade aj
konzultáciou s investorom a realizátorom stavby. Túto činnosť vykonávajú príslušníci
zaradení na okresných riaditeľstvách HaZZ, ako aj príslušníci zaradení na krajskom
riaditeľstve HaZZ.
Príslušníci zaradení na oddeleniach požiarnej prevencie okresných
riaditeľstiev HaZZ a vykonávajúci štátny požiarny dozor, v rámci svojej činnosti ďalej
rozhodujú o povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
v súlade s ustanovením § 73 zákona o ochrane pred požiarmi. Týka sa to vydávaní
rozhodnutí na povolenie spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve,
a rozhodnutí na usporiadanie verejných podujatí v iných objektoch, ako boli určené.
S príslušníkmi, vykonávajúcimi štátny požiarny dozor a zaradenými na
krajskom riaditeľstve HaZZ sa môžete najčastejšie stretnúť pri posudzovaní
projektovej dokumentácie, pri kolaudácii stavieb a pri overovaní odbornej spôsobilosti
na výkon činnosti technika požiarnej ochrany. V niektorých prípadoch aj v rámci
odvolacieho konania, kedy ako odvolací orgán rozhodujú o opodstatnenosti odvolaní
voči uloženým pokutám zo strany okresných riaditeľstiev alebo o iných uložených
opatreniach.

Výkon štátnej správy na úseku požiarnej prevencie v Trenčianskom kraji
zabezpečovalo v sledovanom období roku 2011 spolu 24 príslušníkov okresných
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
Na základe podkladov, získaných z jednotlivých okresných riaditeľstiev
Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji bolo skonštatované, že
príslušníci OR HaZZ Trenčianskeho kraja v roku 2011 vykonali spolu 1193
protipožiarnych kontrol v členení 457 komplexných, 193 tematických a 543
následných protipožiarnych kontrol. Pri týchto kontrolách bolo zistených spolu 7 682
nedostatkov a k nim treba prirátať ešte 18 neodstránených nedostatkov.
Z už uvedeného počtu zistených nedostatkov (7 682) bolo viac ako 82 %
nedostatkov technického charakteru (6 351), ostatné boli organizačného charakteru
(1 331).
K najčastejšie sa vyskytujúcim nedostatkom organizačného charakteru patrili
najmä :
 nedôsledné spracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred
požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 nevykonávanie školenia novoprijatých zamestnancov (dôvodom je veľká
fluktuácia zamestnancov, v mnohých prípadoch zamestnávateľ ani neoznámi
technikovi požiarnej ochrany, že prijal nových zamestnancov),
 nedostatky v odbornej príprave členov protipožiarnych hliadok, nedodržiavanie
lehôt na odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok,
 nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v stanovených lehotách,
 nevykonávanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, pre ktoré sú
vyhotovené požiarne evakuačné plány,
 nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Nedostatky
technického
charakteru
najčastejšie
súviseli
hlavne
s protipožiarnymi zariadeniami a prostriedkami ochrany pred požiarmi, elektrickými
zariadeniami a bleskozvodmi, so stavebným riešením objektov z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti ako napr.:
 chýbajúca resp. nekompletná výzbroj hadicových zariadení,
 nevykonávanie pravidelnej kontroly hydrantov podľa platnej vyhlášky,
 nevykonávanie kontrol požiarnotechnických zariadení v stanovených lehotách,
 nekompletnosť zápisov z kontrol požiarnotechnických zariadení,
 nevykonávanie kontrol elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č.
605/2008 Z. z.,
 nevykonávanie kontroly komínov v stanovených lehotách,
 neoznačovanie požiarnych uzáverov, chýbajúce (najčastejšie z dôvodu ich
zdemontovania) resp. poškodené samozatvárače na požiarnych uzáveroch,
 nepovolené prestavby priestorov bez zohľadnenia požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti stavby.
 neoznačovanie stanovíšť prenosných hasiacich prístrojov,
 nesprávna výška umiestnenia prenosných hasiacich prístrojov.

V oblasti uplatňovania zákonnosti v prípade závažného porušenia predpisov
na úseku ochrany pred požiarmi hodnotíme výsledky roku 2011 ako porovnateľné
s predchádzajúcimi hodnotiacimi obdobiami.
Za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred
požiarmi, v zmysle § 59 zákona o ochrane pred požiarmi, uložili príslušníci OR HaZZ
za sledované obdobie spolu 62 pokút v celkovej sume 51 755,- Eur. V porovnaní
s rokom 2010 je to o 3 pokuty viac a podstatným spôsobom narástla (a nielen
v porovnaní s predchádzajúcim porovnávaným obdobím) suma uložených pokút.
V porovnaní s rokom 2010 to bol nárast takmer o 9 0000,- Eur, pričom z historických
porovnávaní je to najvyššia suma uložených pokút v Trenčianskom kraji. Predmetom
pokút boli najčastejšie porušenia povinnosti vyplývajúcich z ustanovení § 4 písm. a),
f), h), o) a § 5 písm. h) zákona o ochrane pred požiarmi.
Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov OR HaZZ v Trenčianskom
kraji vylúčili z používania 15 vecí a zastavili 3 prevádzky.
V roku 2011 bolo v Trenčianskom kraji na úseku ochrany pred požiarmi
riešených 66 priestupkov formou blokového konania. Za porušenie povinností
fyzickými osobami boli v tejto forme uložené pokuty vo výške 2 711,- Eur.
Predmetom prerokovaných priestupkov bolo najčastejšie porušenie zásad bezpečnej
prevádzky tepelných, elektrických, plynových spotrebičov (najčastejšie v súvislosti
s výskytom požiarov v bytoch a domoch), ďalej porušenie príkazov a zákazov o
manipulácii s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru a porušenie zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, trávy. Vo
veľkej miere je počet riešených priestupkov ovplyvnený klimatickými podmienkami
v jarnom a letnom období, kedy býva vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
V hodnotiacom období bolo právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom vydaných v súlade s ustanoveniami § 73 zákona o ochrane pred
požiarmi 208 rozhodnutí. Jednalo sa rozhodnutia, ktorými sa udelil súhlas na
spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, rozhodnutia o usporiadaní
verejného podujatia v priestoroch, ktoré nie sú na to určené. Počet rozhodnutí je
limitovaný počtom podaných žiadostí zo strany prípadných účastníkov konania,
vychádzajúc z veľkosti okresu, prevládajúcim charakterom výrobných činností,
počtom subjektov, podnikajúcim na území okresu, ako aj jeho krajinným
charakterom.
V rámci riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb v rámci
územného a stavebného konania vydali okresné riaditeľstvá v hodnotiacom období
spolu 1 678 vyjadrení, z čoho bolo 1 490 vyjadrení súhlasných a 188 vyjadrení
nesúhlasných, pričom z hľadiska spôsobu riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb
bolo zistených 491 nedostatkov.
Z hľadiska splnenia požiadaviek riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
v rámci kolaudačného konania OR HaZZ v Trenčianskom kraji vydali spolu 993
vyjadrení, z čoho bolo 818 súhlasných a 175 nesúhlasných s počtom zistených
nedostatkov 1 019.
Overenie odbornej spôsobilosti preventivárov požiarnej ochrany obce bolo
vykonané len v okrese Považská Bystrica a týkalo sa jedného preventivára obce,
ktorému bolo osvedčenie na výkon činnosti vydané.

Ďalej treba pripomenúť aj ďalšie činnosti, ktoré vykonávajú v rámci svojich
činností príslušníci zaradení na oddeleniach požiarnej prevencie okresných
riaditeľstiev – účasť na výkone monitoringu v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov v zmysle rozkazu prezidenta HaZZ č. 8/2007 o ochrane lesov pred
požiarmi, príprava materiálov pre preventívno – výchovné pôsobenie, organizovanie
besied a exkurzií v rámci preventívno – výchovného pôsobenia, vykonávanie
odbornej prípravy pre príslušníkov zaradených na hasičských jednotkách a pod.

Výkon štátnej správy na úseku požiarnej prevencie v Trenčianskom kraji na
úrovni kraja zabezpečovali v sledovanom období roku 2011 štyria príslušníci,
zaradení na oddelení požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trenčíne.
KR HaZZ v Trenčíne overovalo odbornú spôsobilosť na výkon činnosti
technika požiarnej ochrany pre 96 overovaných. Vydaných bolo spolu 74 osvedčení
o odbornej spôsobilosti, z čoho bolo 73 na základe overovania vedomostí a jedno
osvedčenie bolo vydané na základe ukončenia služobného pomeru.
KR HaZZ vydalo 10 rozhodnutia o nevydaní osvedčenia:
– 1 uchadzač nevyhovel požiadavkám, čo sa týkalo vedomostí,
– 9 uchadzačov bolo vyradených z evidencie v zmysle ustanovení § 35 ods. (2),(7)
vyhl. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
V rámci správneho konania bolo v roku 2011 riešených zo strany KR HaZZ
v Trenčíne 6 odvolaní v rámci riadnych opravných prostriedkov a jedno odvolanie
v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov. Z uvedeného počtu (šesť rozhodnutí
o odvolaní) boli 3 prvostupňové rozhodnutia potvrdené v plnom rozsahu, 1
rozhodnutie bolo zmenené a dve rozhodnutie bolo zrušené v plnom rozsahu.
V roku 2011 boli voči rozhodnutiam Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne
o odvolaní podané dve súdne žaloby, z ktorých jedna bola úspešne zavŕšená jej
zamietnutím zo strany Krajského súdu v Trenčíne. Jedna žaloba na druhostupňové
rozhodnutie prešla do roku 2012.
V oblasti posudzovania projektovej dokumentácie v roku 2011 sa KR HaZZ
v Trenčíne vyjadrilo v rámci územného a stavebného konania celkove k 36-tim
projektovým dokumentáciám, pričom 32 stanovísk bolo súhlasných, 4 stanoviská boli
nesúhlasné s počtom zistených nedostatkov 7. V rámci posudzovania projektovej
dokumentácie boli zo strany KR HaZZ v Trenčíne na základe telefonických žiadostí
konzultované projekty stavieb so spracovateľmi projektovej dokumentácie riešenia
protipožiarnej bezpečnosti stavby.
V rámci kolaudačného konania sa KR HaZZ v Trenčíne vyjadrilo ku 17
kolaudovaným stavbám, pričom 16 stanovísk bolo súhlasných a 1 stanovisko bolo
nesúhlasné s počtom zistených nedostatkov 1.
Okrem stanovísk k projektovej dokumentácii stavieb v zmysle stavebného
zákona a zákona o ochrane pred požiarmi sa krajské riaditeľstvo vyjadrilo ešte v 7mich prípadoch k stavbám v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

Za obdobie roku 2011 boli zo strany krajského riaditeľstva vydané 2
rozhodnutia pre právnické subjekty, v ktorých im bola uložená povinnosť zriadiť
závodný hasičský útvar vrátane určenia personálneho a materiálového vybavenia.
Za porušenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi, súvisiacich
s prevádzkovaním jednotky závodného hasičského útvaru, boli zo strany krajského
riaditeľstva v roku 2011 uložené 2 sankcie v celkovej výške 2 000,- Eur.
V rámci pripomienkových konaní ku všeobecne záväzným právnym predpisom
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripomienkovalo 2
všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj 2 interné predpisy na úseku ochrany
pred požiarmi.
V roku 2011 KR HaZZ v Trenčíne v rámci svojich preventívno-výchovných
aktivít zabezpečilo z vlastných zdrojov pokračovanie výchovného projektu formou
vizuálnej prezentácie a následnej besedy, zameraný na výchovu detí v súvislosti
s ochranou lesov a prírody pred požiarmi. Takáto prezentácia sa uskutočnila v troch
základných školách. V tejto činnosti plánuje pokračovať aj naďalej.

