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I. časť 

___________________________________________________________________ 
 

30. 
 

P o k y n 
 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru 
 

z 30. septembra 2002 
 

o vykonávaní kontroly obce vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi 

 
 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní kontroly obce vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi 1)  v súlade            
s § 17 ods. 1 písm. a)  zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi                      
u s t a n o v u j e m :   

 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Tento pokyn upravuje systém kontroly obce okresným riaditeľstvom 

Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a spôsob jej 
vykonávania. 
 

(2) Okresné riaditeľstvo vykonáva kontrolu obce vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len „kontrola obce“) ako súčasť 
plnenia úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho požiarneho dozoru.1) 

 
(3) Zoznam obcí v územnom obvode okresného riaditeľstva vypracúva 

príslušné okresné riaditeľstvo;2) tento zoznam môže byť popri písomnej forme 
vedený aj na magnetickom nosiči dát.   

                                           

 
Čl. 2 

 
 (1) Kontrolou obce preveruje okresné riaditeľstvo objektívny stav 
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
na úseku ochrany pred požiarmi. 3) 

 
 (2) Okresné riaditeľstvo vykonáva kontroly obcí podľa plánu, ktorý je 
spracovaný na obdobie kalendárneho roka.  

 
1)    § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. 
2)   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí 

a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov. 
3)    § 23 24 zákona č. 314/2001 Z. z.  
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 (3) Okresné riaditeľstvo  vopred písomne oznámi obci, v  ktorej bude 
vykonávať kontrolu, predmet a účel kontroly. 4) V prípade, ak by mohol byť zmarený 
alebo sťažený výkon kontroly, písomné oznámenie sa môže odovzdať pri otvorení 
kontroly. 
 

Čl. 3 
 
 (1) Kontrolu obce vykonáva spravidla kontrolná skupina. Na vykonanie 
kontroly vydáva riaditeľ okresného riaditeľstva písomné poverenie, 4) ktorým sa 
členovia kontrolnej skupiny preukážu pri otvorení kontroly. 
 
 (2) Poverenie na vykonanie kontroly obsahuje  
a) názov okresného riaditeľstva, ktoré kontrolu vykoná, 
b) číslo písomnosti a dátum vydania poverenia, 
c) názov  kontrolovanej obce, 
d) termín vykonania kontroly, 
e) určenie vedúceho kontrolnej skupiny a jej členov, 
f)  druh kontroly, jej obsah a rozsah, 
g) hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis  riaditeľa okresného riaditeľstva, 
h) odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky. 
 
 (3) Vedúci kontrolnej skupiny zodpovedá za vyhotovenie zápisnice 
o vykonanej kontrole 5) a za jej prerokovanie so štatutárnym orgánom obce najneskôr 
do 7 dní odo dňa ukončenia kontrolných úkonov. 
 

Čl. 4 
 
 (1) Pri zistení nedostatku v plnení úloh vo veciach zvereného výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pred požiarmi treba presne a úplne zistiť skutočný stav 
veci.  Pri  formulácii  zisteného  nedostatku  musí   byť  presne   vymedzené,  v   čom  
nedostatok spočíva, odkedy pretrváva a  tiež konkrétne určenie porušenia 
príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany pred 
požiarmi, s ktorým je zistený stav v rozpore. 
 

(2) Pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov sa určuje 
lehota na ich odstránenie. Pri určovaní lehôt platí zásada, že tieto by nemali 
presiahnuť lehotu jedného roka a musia reálne zhodnocovať zistené skutočnosti, 
obťažnosť splnenia, ako aj možnosti obce splniť tieto opatrenia v požadovanom 
rozsahu v danej lehote. 

 
(3) Ak okresné riaditeľstvo zistilo pri kontrole nedostatky a uložilo opatrenia na 

ich odstránenie, je povinné vykonať následnú kontrolu, 6) ktorou preverí splnenie 
uložených opatrení. 
 
 

                                            
4) § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  
5) § 25 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. 
6) Čl. 3 ods. 2 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 16/2002 o vykonávaní kontrolnej 
činnosti  v rámci štátneho požiarneho dozoru.  
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                                                      Čl. 5 
 
(1) Vzor poverenia na vykonanie kontroly obce je uvedený v prílohe č. 1. 
 
(2) Vzor zápisnice z vykonanej komplexnej kontroly obce je uvedený v prílohe 

č. 2. 
 

           (3) Vzor  zápisnice z vykonanej tematickej kontroly obce je uvedený v prílohe 
č. 3. 
 

(4) Vzor  zápisnice  z  vykonanej následnej kontroly obce je uvedený v prílohe 
č. 4. 

 
 (5) Základné obsahové zameranie komplexnej kontroly obce je uvedené  
v prílohe č. 5.  
 

Čl. 6 
Účinnosť 

 
 Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. októbra 2002. 
 
 
 
Č. p.: PHZ-1881/PP-2002 
 
 
 
                                                                                     plk. Ing. Jozef  Paluš   v. r. 
                                                                                                     prezident 
                                                                                Hasičského a záchranného zboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostanú:  P, V, KP, PPO, OPE, OPP a OOT Prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR v Bratislave, SŠPO MV SR 

v Žiline, krajské riaditeľstvá HaZZ a okresné riaditeľstvá HaZZ 
 
Na vedomie: Úrad kontroly ministra vnútra SR a Odborový zväz hasičov 
 

Z á z n a m 
 
S pokynom boli oboznámení (dňa-kým) ................................................................................................... 
Opatrenia .................................................................................................................................................. 
Zrušenie vykonal ....................................................................................................................................... 
Kontrolou poverený ................................................................................................................................... 
Dátum ...............................................Podpis prezidenta (riaditeľa) .......................................................... 
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                                                                                                   Príloha č.1 
                                                                                                   k pokynu  č. 50/2002 
 

(Vzor) 
 
Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
v .......................... 
___________________________ 
 
Č. p.:                                                                                          V ............................. 
 
 
 

P O V E R E N I E 
 

na vykonanie kontroly obce vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi 

 
podľa § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

 
 

 
 

Názov obce:                                .................................................................................. 
 
Termín vykonania kontroly:        ................................................................................... 
 
Vedúci kontrolnej skupiny:         .................................................................................... 
 
Členovia kontrolnej skupiny:      .................................................................................... 
                                                              
                                                    .................................................................................... 
 
Druh kontroly:                            .................................................................................... 
 
Obsah a rozsah kontroly:          ..................................................................................... 
                                                   ..................................................................................... 
                                                   ..................................................................................... 
                                                    
 
                                                                                                                  Riaditeľ 
                                                                                                    Okresného riaditeľstva  
                                                                                      Hasičského a záchranného zboru v ..... 
 
                                                                                           (hodnosť, titul, meno a priezvisko 
                                                                                                a odtlačok úradnej pečiatky) 
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                                                                                                       Príloha č. 2 
                                                                                                       k pokynu č. 50/2002 

 
(Vzor)  

 
Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
v ........................ 
___________________________ 
 
Č. p. :                                                                                     V .................................. 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
 
 
Druh kontroly:                                               k o m p l e x n á 
Dátum vykonania kontroly: 
Názov obce: 
Štatutárny orgán obce: 
Kontrolu obce vykonali: 
Pri kontrole boli prítomní: 
 
 

I. 
 

Účelom komplexnej kontroly obce bolo v súlade s § 25 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi preveriť plnenie úloh obce vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 23 cit. 
zákona (ďalej len „kontrola obce“). 
 

II. 
 

 Preverením písomnej dokumentácie a rokovaním so zodpovednými 
zástupcami obce bolo zistené : 

 
 Z predchádzajúcich kontrol obec splnila ku dňu vykonania tejto kontroly všetky 
uložené opatrenia. 
 
 (Z predchádzajúcich kontrol obec nesplnila ku dnešnému dňu nasledovné 
opatrenia: 

- vypísať konkrétne a presne, aké opatrenia neboli splnené z jednotlivých 
predchádzajúcich kontrol obce vrátane termínov ich splnenia.) 
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III. 
 
 Pri terajšej komplexnej kontrole obce boli zistené nasledovné nedostatky: 
 
- uviesť konkrétne zistené nedostatky v plnení jednotlivých ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi. Formulácia nedostatkov 
musí spĺňať požiadavky uvedené v čl. 4 ods. 1 pokynu. 

 
IV. 

 
Vzhľadom na zistený skutkový stav zabezpečenia a plnenia úloh obce vo 

veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi  Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ............podľa § 25 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 314/2001 Z. z. ukladá na odstránenie zistených  nedostatkov tieto 
opatrenia: 

 
Zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov, uvedených v tejto zápisnici 

pod bodmi 1-X (celkový počet nedostatkov) v nasledovných lehotách: 
 

- body ........................                                    do ................. 
- body ........................                                    do ................ 
atď. 

 
(Pri určovaní lehôt postupovať v súlade s čl. 4 ods. 2  pokynu.) 

 
      V. 

 
Vyjadrenie štatutárneho orgánu obce ku kontrolným zisteniam a uloženým 

opatreniam: 
 

(Ak štatutárny orgán odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa uvedie 
v zápisnici.) 

 
 
 

Dátum prerokovania zápisnice: 
 
 
 
 
 

     ............................................                              .................................................... 
 
     (Hodnosť, titul, meno a priezvisko                                (Titul, meno a priezvisko, funkcia 
       a podpisy osôb zúčastnených                                a podpis štatutárneho orgánu obce 
            pri vykonávaní kontroly                                                   a odtlačok pečiatky) 
       za okresné riaditeľstvo HaZZ)                                         
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                                                                                                       Príloha č. 3 
                                                                                                       k pokynu č. 50/2002 

 
 
(Vzor) 
 
 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
v .......................... 
_________________________ 

 
Č. p. :                                                                                      V .................................. 

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi               

 
 

Druh kontroly:                                                t e m a t i c k á 
Dátum vykonania kontroly: 
Názov obce: 
Štatutárny orgán obce: 
Kontrolu obce vykonali: 
Pri kontrole boli prítomní: 

 
 
 
       I. 
 

Účelom tematickej kontroly obce bolo v súlade s § 25 ods. 1 písm. f) zákona  
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi preveriť plnenie úloh obce vo veciach 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 23 cit. 
zákona (ďalej len „kontrola obce“) v nasledovných oblastiach: 
- .............................................................. 
- .............................................................. 
(Vypísať konkrétne oblasti, na ktoré bola kontrola obce zameraná.) 

 
II. 
 

Pri tejto tematickej kontrole obce boli zistené nasledovné nedostatky: 
 

- uviesť konkrétne zistené nedostatky podľa jednotlivých preverovaných oblastí. 
Formulácia nedostatkov musí spĺňať požiadavky uvedené v čl. 4 ods. 1  pokynu. 
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III. 
 

Vzhľadom na zistený skutkový stav zabezpečenia a plnenia úloh obce vo 
veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v .......................... podľa § 25 ods. 1 
písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z. ukladá na odstránenie zistených nedostatkov tieto 
opatrenia: 

 
Zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov, uvedených v tejto zápisnici 

pod bodmi 1 – X (celkový počet nedostatkov) v nasledovných lehotách: 
 

- body .........................                                               do .............................. 
- body .........................                                               do .............................. 
atď. 

 
(Pri určovaní lehôt postupovať v súlade s čl. 4 ods. 2  pokynu.) 

 
IV. 

 
Vyjadrenie štatutárneho orgánu obce ku kontrolným zisteniam a uloženým 

opatreniam: 
 
 

(Ak štatutárny orgán odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa uvedie 
v zápisnici.) 

 
 

Dátum prerokovania zápisnice : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ...............................................                        ...................................................... 
 
       (Hodnosť, titul, meno a priezvisko                              (Titul, meno a priezvisko, funkcia 
        a podpisy osôb zúčastnených                               a podpis štatutárneho orgánu obce 
            pri vykonávaní kontroly                                                  a odtlačok pečiatky) 
         za okresné riaditeľstvo HaZZ) 

 
 
 
 
 
 

 9



 
                                                                                                       Príloha č. 4 

                                                         k pokynu č. 50/2002 
 
 

(Vzor) 
 
 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru 
v ............... 
___________________________ 

 
Č. p.:                                                                                                   V ........................ 

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
požiarmi podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
 
 
Druh kontroly:                                                n á s l e d n á 
Dátum vykonania kontroly: 
Názov obce: 
Štatutárny orgán obce: 
Kontrolu obce vykonali: 
Pri kontrole boli prítomní: 

 
 

I. 
 

Účelom následnej kontroly obce bolo v súlade s § 25 ods. 1 písm. h) zákona            
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi preveriť splnenie opatrení na odstránenie  
nedostatkov, zistených pri ................... (druh kontroly) vykonanej v dňoch 
..................... (presný dátum vykonania kontroly obce). 

 
II. 

 
Preverením príslušnej dokumentácie a rokovaním so zodpovednými 

zástupcami obce bolo zistené: 
 

A. Opatrenia na odstránenie nedostatkov, zistených pri ................ (druh kontroly) 
vykonanej v dňoch ................ (presný dátum vykonania kontroly obce) boli ku dňu 
tejto následnej kontroly obce v celom rozsahu a vo všetkých bodoch  s p l n e n é. 
 
(Ak opatrenia neboli splnené vo všetkých bodoch v celom rozsahu, v tomto bode 

treba vypísať konkrétne tie, ktoré boli splnené.) 
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B.  Opatrenia uložené na odstránenie nedostatkov zistených pri predmetnej kontrole 
obce neboli splnené v požadovanom rozsahu v nasledovných bodoch: 

     1 - ....................................... 
     2 - ..................................... 
 

(Vypísať konkrétne a presne podľa zápisnice z predmetnej kontroly obce 
nesplnené opatrenia vrátane termínu na ich splnenie.) 

 
III. 

   
  Pri terajšej následnej kontrole obce boli zistené tieto nové nedostatky: 
(Uvedú sa všetky nové nedostatky, ktoré boli zistené.) 
 

IV. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že obec nesplnila opatrenia uložené okresným 
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v ..................... (sídlo okresného 
riaditeľstva) pri ................ (druh kontroly) vykonanej v dňoch .............. (dátum 
vykonania kontroly obce) v požadovanom rozsahu a v stanovených lehotách,  

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v ..................... (sídlo 

okresného riaditeľstva)    
 
u p o z o r ň u j e  obec – (presný názov) na povinnosť plnenia úloh na úseku 

ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
a jeho vykonávacích predpisov  a  

 
ž i a d a  o zabezpečenie splnenia opatrení, zistených pri kontrole obce vo 

veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 
vykonanej v dňoch .................. (dátum vykonania kontroly obce) v náhradnom 
termíne do ........................ .    

 
V. 
 

     Vyjadrenie  štatutárneho orgánu obce ku kontrolným zisteniam : 
 

(Ak štatutárny orgán odmietne zápisnicu podpísať, táto skutočnosť sa uvedie 
v zápisnici.) 
 
 
Dátum prerokovania zápisnice : 
 
 
 
.................................................                               ...................................................... 
 
 (Hodnosť, titul, meno, priezvisko                                      (Titul, meno, priezvisko, funkcia 
  a podpisy osôb zúčastnených                                      a podpis štatutárneho orgánu obce 
      pri vykonávaní kontroly                                                          a odtlačok pečiatky) 
   za okresné riaditeľstvo HaZZ)                                                 
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                                                                                                       Príloha č. 5 
                                                                                                       k pokynu č. 50/2002 
 
 

ZÁKLADNÉ  OBSAHOVÉ  ZAMERANIE KOMPLEXNEJ  KONTROLY OBCE 
 
 
 Komplexnou kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi sa preveruje objektívny stav kontrolovaných 
skutočností podľa § 23 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len 
„zákon“) a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 Pri komplexnej kontrole obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi sa preveruje 
 
a)  preventivár požiarnej ochrany obce (ak je ustanovený) 
    1. ustanovenie preventivára požiarnej ochrany obce, 
    2. odborná spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce 

3. zabezpečovanie  plnenia úloh obce prostredníctvom preventivára požiarnej 
ochrany obce podľa §  9 ods. 5 zákona; 

 
b) vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol  

1. vytváranie kontrolných skupín obce na vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol, ustanovenie vedúcich kontrolných skupín obce 
a vedenie príslušnej dokumentácie, 

2. vykonávanie školenia členov kontrolných skupín obce, vedenie dokumentácie 
o vykonávaných školeniach, 

3. vydávanie písomných poverení členom kontrolných skupín obce na vykonanie 
preventívnych protipožiarnych kontrol a spracovanie a vedenie prehľadu 
o vydaných povereniach, 

4. spracovanie zoznamu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, 
v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) 
zákona okresné riaditeľstvo a zoznamu stavieb vo vlastníctve alebo v užívaní 
fyzických osôb a jeho aktualizáciu najmenej raz za rok, 

5. vyznačenie periodicity kontrol v zozname právnických osôb a podnikajúcich 
fyzických osôb a v zozname stavieb fyzických osôb v súlade s § 43 vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii, 

6. spracovanie plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na obdobie 
kalendárneho roka, jeho reálnosť a plnenie, 

7. spôsob oznamovania termínu vykonania preventívnej protipožiarnej kontroly 
právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám, 

8. vedenie prehľadov o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách 
a lehotách na plnenie uložených opatrení, 

9. zhodnotenie formálnych a obsahových náležitostí oznámení obci o zistených 
nedostatkoch, ktoré neboli odstránené bez zbytočného odkladu v čase 
vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, odborná úroveň pri 
určovaní zistených požiarnych nedostatkov, 
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10. spôsob uloženia a vedenia dokumentácie o vykonávaných preventívnych 
protipožiarnych kontrolách; 

 
c)  ukladanie rozhodnutí o opatreniach na odstránenie nedostatkov 

1. evidencia vydaných rozhodnutí o opatreniach na odstránenie nedostatkov, 
ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, 

2. dôslednosť pri vydávaní rozhodnutí o opatreniach na odstránenie zistených 
požiarnych nedostatkov na základe podkladov zo zápisníc, 

3. formálne a obsahové náležitosti rozhodnutí obce o opatreniach na odstránenie 
požiarnych nedostatkov, vrátane ukladania lehôt na odstránenie nedostatkov 
a ich reálnosti vzhľadom na závažnosť nedostatkov, ich  obťažnosť a možnosti 
kontrolovaného subjektu, 

4. vykonávanie následných preventívnych protipožiarnych kontrol po uplynutí 
lehôt uložených v rozhodnutiach o opatreniach na odstránenie zistených 
nedostatkov, 

5. postup obce pri nesplnení opatrení uložených rozhodnutím obce na 
odstránenie požiarnych nedostatkov právnickými osobami alebo podnikajúcimi 
fyzickými osobami (obec oznamuje príslušnému okresnému riaditeľstvu 
Hasičského a záchranného zboru skutočnosť, že kontrolovaný subjekt nesplnil 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené rozhodnutím obce 
a vec odstupuje okresnému riaditeľstvu na ďalšie konanie), 

6. postup obce pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
fyzickým osobám, vrátane postupu pri nesplnení uložených opatrení; 

 
d)  vydávanie rozhodnutí o vylúčení veci z používania  

1. evidencia vydaných rozhodnutí o vylúčení veci z používania, 
2. dôslednosť pri vydávaní rozhodnutí o vylúčení veci z používania na základe 

podkladov z oznámení obci, 
3. formálne a obsahové náležitosti rozhodnutí obce o vylúčení veci z používania, 
4. vykonávanie následných preventívnych protipožiarnych kontrol s cieľom 

preverenia dodržiavania povinnosti uloženej rozhodnutím o vylúčení veci        
z používania, 

5. postup obce pri nedodržaní povinnosti uloženej rozhodnutím o vylúčení veci 
z používania; 

 
e)  určovanie veliteľa zásahu  

1. počet prípadov, v ktorých bol určený veliteľ zásahu, spôsob určenia a osoba 
(jej funkcia), ktorá určila veliteľa, 

2. overenie správnosti určenia veliteľa zásahu podľa § 41 ods. 4 písm. c)             
a § 41 ods. 5 zákona, 

3. preveriť znalosť právomoci a povinnosti určených veliteľov zásahov podľa § 
41 ods. 2 zákona. 
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