
Mestské  zastupiteľstvo  v  Leviciach  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR           
č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v znení jeho zmien a doplnkov, na základe zákona 
NR  SR  č.  314/2001  Z.z.  o  ochrane  pred  požiarmi   (ďalej   len   „zákon   o   ochrane pred 
požiarmi“)  a na základe § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vydáva 
toto  

 
 

 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice 

 

číslo 72 
 

 

"POŽIARNY  PORIADOK  MESTA  LEVICE" 
 

 

 

 I. časť 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom „Požiarneho poriadku mesta Levice“ je stanoviť povinnosti právnickým  osobám, 
fyzickým osobám-podnikateľom a fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria 
podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného 
prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi 
udalosťami. 

2. Orgány mesta Levice ( ďalej len mesto ), právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia 
a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona 
o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov 
upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecného záväzného 
nariadenia mesta na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok mesta 
Levice“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou 
riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti. 

3. Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými 
organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je 



vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako 
aj plniť opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov. 

4. Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného 
styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní 
vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovným pôsobením. 
Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na 
úseku ochrany pred požiarmi. 

 

 

 

§ 2 

Mesto  

 

Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je: 
a) podieľať sa  v rozsahu svojej pôsobnosti  na vytváraní podmienok na plnenie úloh  

ochrany  pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila, 

b) zriadiť mestský hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác 
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho 
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 

c) zabezpečovať odbornú prípravu mestského hasičského zboru, 

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta, zabezpečuje jej 
kompletnosť a aktualizáciu, 

e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie 
požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriaďovať ohlasovne požiarov a ďalšie 
miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,  

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré 
sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek, 

g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa v zmysle platnej právnej 
úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku, 

h) vykonávať preventívno-výchovnú činnosť. 

 

2. Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom 
 obvode v rozsahu: 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín, 

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku 
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto 
opatrení,  

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,  



 

3. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preveri ť dodržiavanie povinností 
  ustanovených zákonom o ochrane  pred požiarmi: 

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva 
štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len 
„okresné riaditeľstvo), 

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách 
vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. 

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s Dobrovoľnou 
požiarnou ochranou SR a s občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi: 

− pri organizovaní a vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol, 

− podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, 

− podieľa sa na plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva, 

− v rámci svojich možností pomáha pri záchranných prácach počas povodňovej aktivity a 
iných mimoriadnych udalostiach. 

 

 

II. časť 

Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi 
v meste a jeho mestských častiach 

 

§ 3 

Mestské zastupiteľstvo 

 

 Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestské zastupiteľstvo nasledovné 
úlohy: 

a) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste a prijíma opatrenia 
na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti, 

b) schvaľuje v rozpočte mesta finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených 
so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi,  

c) schvaľuje „Požiarny poriadok mesta Levice“  a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta 
v oblasti ochrany pred požiarmi. 

 

§ 4 

Primátor mesta 

 

 Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy: 



a) ustanovuje preventivára požiarnej ochrany mesta, 

b) ustanovuje protipožiarne hliadky Mesta Levice a vedúcich kontrolných skupín, 

c) ustanovuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v objektoch 
Mesta Levice, 

d) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

e) rozhoduje o uložení opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku 
požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,  

f) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a 
dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych 
udalostiach, 

g) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie 
vylúčenej veci po odstránení nedostatkov, 

h) rozhoduje v konaní o priestupkoch na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom o 
priestupkovom konaní, 

i) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie 
o zastavení prevádzky, 

j) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom: 

− návrh na vymenovanie veliteľa Mestského hasičského zboru mesta Levice ( ďalej len 
MsHZ ), 

− návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo 
právnické osoby, 

− návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov, 

k) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky  aplikácie ustanovení zákona 
o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov, 

l) spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR pri zabezpečovaní úloh mesta 
v oblasti ochrany pred požiarmi. 

 

§ 5 

Mestský úrad 

 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy: 

a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok mesta Levice“, 

c) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov MsHZ, preventivára 
požiarnej ochrany mesta, vedúcich kontrolných skupín, 

d) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín, 

e) zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overení 
odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na 



úseku ochrany pred požiarmi, 

f) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych 
protipožiarnych kontrol, 

g) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol, 

h) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania 
priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, 

i) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení 
prevádzky, 

j) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania, 

k) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov, 

l) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v 
objektoch vo vlastníctve mesta a  ktoré sú vo výlučnej správe Mesta Levice, 

m) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred 
požiarmi, 

n) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste, 

o) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred 
požiarmi, 

p) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné 
pre prácu orgánov mesta. 

 

§ 6 

Kontrolné skupiny 

 

 Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú 
dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä: 

a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi , 

c) skladovanie horľavých látok , 

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav 
únikových ciest a ich označenie, 

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred 
požiarmi, 

f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných 
spotrebičov. 

 

Kontrolné skupiny: 

a) pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol upozorňujú fyzické osoby a 
príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa na zistené 



nedostatky, požadujú ich odstránenie bez zbytočného odkladu, 

b) o zistených nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, spíšu záznam 
o zistených nedostatkoch a predložia ho preventivárovi požiarnej ochrany mesta, 

c) pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sa preukazujú písomným poverením 
mesta na výkon kontroly, ktoré platí len spolu s občianskym preukazom. 

 

Súčasťou preventívnych  protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov 
objektov alebo iných  osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie 
odbornej pomoci. 

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti 
o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej 
bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány 
alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu. 

Členovia kontrolných skupín pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú 
oprávnení vstupovať do objektov a zariadení mimo bytov, vykonávať potrebné zisťovania a 
úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a 
vyžadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a 
fyzickej osoby-podnikateľa. 

Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených 
osôb majú zostať utajené pre nepovolanými osobami. 

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, 
ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v meste nevyžaduje kratšiu 
lehotu.  

 

 

§ 7 

Preventivár požiarnej ochrany mesta 

 

Mesto zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta plnenie týchto 
povinností: 

a) organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v meste, 

b) vykonáva školenie kontrolných skupín mesta, 

c) vypracovanie dokumentácie mesta na úseku ochrany pred požiarmi obce okrem 
dokumentácie hasičskej jednotky 

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.  

 

 



III. časť 

Povinnosti na úseku  ochrany pred požiarmi 

 

§ 8 

Povinnosti fyzických osôb 

 

1. Fyzická osoba je povinná: 

a) 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; požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní 
stavby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky ( ďalej len "ministerstvo"),   

b) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelnýchspotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri 
skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, 
a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 

c) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na 
nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, 
hasiace látky, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, 
inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v 
akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s 
odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tak zákon o ochrane pred požiarmi, viesť 
a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu; vlastnosti a podmienky 
prevádzkovania zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, vecných 
prostriedkov ochrany pred požiarmi a požiarnotechnických zariadení vrátane 
podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob 
vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní a vzory dokladov o údržbe a kontrole 
týchto zariadení ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný 
ministersvom),    

d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných 
stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb preventívne 
protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky, 

e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
v súlade s ustanoveniami vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu 
vydaného ministerstvom, 

f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely 
ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu, ustanovenia osobitných predpisov o náhrade 
škody týmto nie sú dotknuté, 

g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu zboru požiar, ktorý 
vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní, 



h) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné 
preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 5) pred pripojením 
palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na 
ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných 
úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, 
o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného 
preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o 
vykonaní odborného preskúšania komína ustanovuje všeobecne záväzný právny 
predpis vydaný ministerstvom,  

i) 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 a 
zabezpečiť označenie komínu štítkom; 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 a vzor štítku o vyhotovení komína ustanovuje 
všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom,  

j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní 
príčin vzniku požiarov, 

k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v 
jej vlastníctve, správe alebo v užívaní v súlade s ustanoveniami vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom.  

l) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať 
vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti 
a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu, 

m) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, 
s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce 
látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydaného ministerstvom, 

n) uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného 
preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení.    

 

  

2. Fyzická osoba nesmie: 

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, 

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, 
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných 
predpisov, 



e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, 
požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom 
rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody, 

f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo 
zneužiť linku tiesňového volania. 

 

 

§ 9 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 

 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ je povinná dodržiavať ustanovenia 
vyplývajúce z platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky 
dotýkajú. 

 

§ 10 

Pomoc pri zdolávaní požiarov 

   

Každý  je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru: 

a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 

b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho 
šírenia, 

c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho 
uhasenie, 

d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  
jednotky  alebo  obce, 

e) na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva, alebo  obce 
poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky 
a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov, 

f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť 
na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo  na zamedzenie jeho 
šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť 
vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  
o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu, 

g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný 
len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti, pritom sa musí dbať, aby 
cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené užívanie nehnuteľnosti a aby 
nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.   

 

 



§ 11 

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb 

 

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa môže uskutočniť len v objektoch 
a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia 
ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.  

Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, 
usporiadať verejne prístupné podujatia a na iných miestach možno len na základe 
spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru 
posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.  

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sa zriaďuje protipožiarna 
asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa 
s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak, vypracováva 
smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred 
požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu 
označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré 
nesúvisia s plnením jej úloh. 

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb: 

a) zriaďovať protipožiarne asistenčné hliadky a vybaviť ich potrebnými vecnými 
prostriedkami požiarnej ochrany, 

b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb 
v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku usporiadateľ, 
ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak, 

c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na 
miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie 
osôb pri požiari. 

      

 

IV. časť 

 

§ 12 

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi 

 

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v meste a v jeho mestských častiach 
zabezpečuje hasičský a záchranný zbor. 

V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených  ohlasovní požiarov zasahuje podľa 
potreby hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa  požiarneho 
poplachového plánu okresu.  

 



 

V. časť 

 

§ 13 

Prehľad zdrojov požiarnej vody 

 

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto 
v akcieschopnom a použiteľnom stave. 

 

1. Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá): 

 ) potok Podlužianka, 

a) kanál Perec, 

b) rieka Sikenica, 

c) Levické rybníky, 

d) rybník v Malom Kiari. 

 

2. Viacúčelové vodné zdroje: 

     a) vodojem v Leviciach napojený na rozvodnú vodnú sieť z vodného diela Gabčíkovo, 

     b) bázeny rekreačného strediska Margita-Ilona v Kalinčiakove a v Malom Kiari - 1140 m3. 
      

3. Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody): 

Zdrojom požiarnej vody v meste je mestský vodovod so sieťou podzemných a 
nadzemných hydrantov.   

 

VI. časť 

 

§ 14 

Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu 

 

1. Úlohy ohlasovne požiarov: 

a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných 
mimoriadnych udalostí, v územnom obvode mesta a vyhlasuje požiarny poplach, 

b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému 
operačnému stredisku okresného riaditeľstva. 

 

2. Zoznam ohlasovní požiarov: 



    a) Ohlasovňa požiarov jednotiek Hasičského a záchranného zboru,  150 
Požiarnická ul. č. 7, Levice,  

( služba jednotky HaZZ je zabezpečená nepretržite v dobe dennej a nočnej ),   

 

b) Linka tiesňového volania integrovaného záchranného systému,  112 
Obvodný úrad v Nitre, Štefánikova tr. č. 69, Nitra 

 

3. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť: 

    a) adresu požiaru, 

    b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý, 

    c) rozsah požiaru, 

    d) ohrozenie osôb, 

e) prístupové cesty, 

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho. 

 

4. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu  

Požiarny poplach sa vyhlasuje v zmysle požiarnych poplachových smerníc a prostred- 
níctvom technického zariadenia, ktoré je umiestnené na danej ohlasovni požiarov. 

V nadväznosti na vzniknutú situáciu pri požiari je možné zabezpečiť súčinnosť s 
nasledovnými službami: 

i) polícia  

Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Ul. Ľ. Štúra č. 51, Levice, 158 

Obvodné oddelenie PZ v Leviciach, Kalv. nám. č. 4, Levice,  0961323705 

Mestská polícia Levice, Ul. J. Bottu č. 5, Levice,   159 

b) zdravotná služba 

Záchranná zdravotná služba,                           155 

Ul. SNP č. 29, Levice - tiesňové volanie,    16 155  

Lekárska služba prvej pomoci, Ul. SNP č. 19, Levice,   637 97 29  

c) plynárne 

SPP - distribúcia, a.s. Monitorovacie centrum juh, 

Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen 

- poruchová linka       0850 11 17 27 

d) vodárne 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Levice,  777 13 02  

Ludanská cesta č. 4, Levice,      0902 957 586 



e) elektrárne 

Západoslovenská energetika, a.s., Prevádzková správa Levice, 0800 11 15 67 

Koháryho ul. 99, Levice,  

f) telekomunikácie 

Slovak Telecom, a.s., Poruchová služba,    121 29 

Ul. A. Sládkoviča č. 24, Levice 

g) správa vodných tokov 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,     631 21 45-6 

Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona                                 0903 965 813 

a dolného Ipľa v Leviciach, 

h) správca cestnej komunikácie 

− komunikácie v správe štátu:                                                               631 2898 

Regionálna správa a údržba ciest Levice,     631 23 70-1 

Nádražný rad 27, Levice,  

− komunikácie v správe mesta: 

mesto Levice, Nám. hrdinov č. 1, Levice          6350 254 

                                                                                                           6350 236 

i) Obvodný úrad   

− odbor CO a krízového riadenia,     631 28 44 

Ul. Ľ. Štúra č. 53, Levice,      0911 731 758-9 

    j)  Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach 

        Dopravná ul. č. 14, Levice                                                                      635 59 12 

  

VII. časť 

 

§ 15 

Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu 

 

Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, 
ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov 
potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských 
jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, 
zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie 
k zásahu. 



 

VIII. časť 

 

§ 16 

Prehľadný situačný plán mesta 

 

Prehľadný situačný plán mesta s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením 
funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku. Jeho 
aktualizácia nepodlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Leviciach. 

 

 

IX. časť 

 

§ 17 

Náhrada škody 

 

Právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež 
škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie 
jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa 
hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Hasičské jednotky nezodpovedajú za 
škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním 
požiaru. 

Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, 
fyzickej osobe-podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom. 

Právo na náhradu škody podľa prvého odseku sa uplatňuje u právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo 
fyzická osoba-podnikateľ aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah  v záujme fyzickej osoby 
vykonalo mesto, uplatňuje sa  právo na náhradu škody u mesta, ktorá aj náhradu škody 
poskytuje. 

 

 

 

 

 

X. časť 

 

§ 18 

Používanie pyrotechnických výrobkov 



 1. Obmedzuje sa používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné    

     účely na území mesta Levice vrátane mestských častí nasledovne:  

               a) na oslavy Silvestra v čase od 16.00 h dňa 31. decembra do 02.00 h dňa      

                   01. januára príslušného roka, 

               b) na organizované akcie v prípade splnenia povinností a opatrení pri vykonávaní  

                   ohňostrojných prác podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,  

                   výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.     

  2.  Kontrolu nad dodržiavaním obmedzenia uvedeného v ods. 1. vykonávajú príslušníci  

       Mestskej polície v Leviciach na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  

       v znení neskorších prdpisov.    

  3.  Porušenie obmedzenia uvedeného v ods. 1. je priestupkom podľa zákona SNR č.  

       372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.       

 

 

 

XI. časť 

 

§19 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento „Požiarny poriadok mesta Levice“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred 
požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.  

2. Orgány mesta, fyzické osoby a právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, ktoré majú 
sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území mesta, úzko spolupracujú s orgánmi 
štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej 
právnej úpravy na úseku ochrany pred pred požiarmi a z tohto všeobecného záväzného 
nariadenia mesta. 

3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia nebudú 
dodržiavať ustanovenia tohto všeobecného záväzného nariadenia, mesto vyvodí voči jeho 
porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou. 

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje MsZ v Leviciach. 

5. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 30. 8. 2004 a nadobúda účinnosť 
dňa 13. 9. 2004. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Levice č. 72 "Požiarny poriadok 
mesta Levice"  je na Mestskom úrade v Leviciach prístupné každému. 

6. Schválením tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší všeobecné záväzné nariadenie 
č. 34 schválené dňa 26.6.1997 a jeho aktualizácia. 



7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 72 " Požiarny poriadok mesta Levice "  
bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 26.8.2004. 

8. Aktualizácia VZN mesta Levice č. 72 Požiarny poriadok mesta Levice bola schválená dňa   

    17. 2. 2005 a nadobudla účinnosť dňa 7. 3. 2005. Dňom účinnosti aktualizovaného  
  VZN sa menia ustanovenia, ktoré boli navrhovanou zmenou dotknuté . 

9. Aktualizácia VZN mesta Levice č. 72 Požiarny poriadok mesta Levice bola schválená dňa   

    26. 10. 2006 a nadobudla účinnosť dňa 11. 11. 2006. Dňom účinnosti aktualizovaného  
 VZN sa menia ustanovenia, ktoré boli navrhovanou zmenou dotknuté . 

10. Aktualizácia VZN mesta Levice č. 72 Požiarny poriadok mesta Levice bola schválená 
dňa  25.10.2007 a nadobudla účinnosť dňa 9.11.2007. Dňom účinnosti aktualizovaného 
VZN sa menia ustanovenia, ktoré boli navrhovanou zmenou dotknuté . 

11. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 72 „Požiarny poriadok 
mesta Levice“ bol schválený dňa 26. 2. 2009 a nadobudol účinnosť dňa 16. 3. 2009. Dňom 
účinnosti tohto dodatku sa menia ustanovenia tohto VZN, ktoré boli navrhovanou zmenou 
dotknuté.  
12. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 72 „Požiarny poriadok 
mesta Levice“ bol schválený dňa 11. 2. 2010 a nadobudol účinnosť dňa 1. 3. 2010. Dňom 
účinnosti tohto dodatku sa menia ustanovenia tohto VZN, ktoré boli navrhovanou zmenou 
dotknuté. 
13. Dodadok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 72 „Požiarny poriadok 
mesta Levice“ bol schválený dňa 12.02.2012 a nadobudol účinnosť dňa 02.03.2012. Dňom 
účinnosti tohto dodatku sa menia ustanovenia tohto VZN, ktoré boli navrhovanou zmenou 
dotknuté.  
14. Dodadok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 72 „Požiarny poriadok 
mesta Levice“ bol schválený dňa 25.04.2013 a nadobudol účinnosť dňa 13.05.2013. Dňom 
účinnosti tohto dodatku sa menia ustanovenia tohto VZN, ktoré boli navrhovanou zmenou 
dotknuté.  
 
  

  

 

 

 

Ing. Štefan Mišák 

primátor mesta 


