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Dôvodová správa. 
 

Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu 
ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  

V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na 
preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi 

- v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor 
nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce, 

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

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

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre 
ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje Požiarny 
poriadok mesta Strážske.  

Plán  preventívnych  protipožiarnych kontrol na  rok 2020 je vypracovaný ako dokumentácia 
obce o ochrane pred požiarmi, v súlade s § 36 písm. e) Vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii a ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  

Podľa článku III., § 5 ods. 2 Požiarneho poriadku mesta Strážske mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
plán preventívnych protipožiarnych kontrol a jeho vyhodnotenie. 

 

 

 

Návrh uznesenia: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

1.  Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2021. 

2.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2022. 

 



Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2021. 
 

 
 

Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu 
ustanovenom v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na 
preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi 

- v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor 
nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce, 

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

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

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre 
ochranu života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje Požiarny 
poriadok Mesta Strážske.  

Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske pre rok 2021 
vymenoval primátor mesta dve kontrolné skupiny. 

Skupina 1:  Anton Balog, vedúci skupiny, Ján Misár a Marek Balog, členovia 

Skupina 2:  Marek Ruščanský, vedúci skupiny, Filip Pavúk a Juraj Stach, členovia. 

V priebehu roka 2021 vykonali kontrolné skupiny protipožiarne kontroly troch bytových 
spoločenstiev (Dubyt, Zafír a Chemik) a 17 kontrol v prevádzkach právnických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov. Pri kontrolách boli zistené nedostatky v dodržiavaní povinnosti vyplývajúce 
zo zákona o ochrane pred požiarmi v GO-GO bar, ktorý prevádzkuje spoločnosť MBK Partners, 
s. r. o., Humenné a Martin Hajdučko, reštaurácia AZTÉKA. Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov boli uložené rozhodnutím v správnom konaní. Kontrola v lekármi spoločnosti 
Medijoma, s. r. o., Strážske nebola vykonaná z dôvodu rekonštrukcie priestorov. 

Kontrolné skupiny vykonali kontrolu v 75 rodinných domoch na uliciach Zámočnícka, 
Brezová, Agátová, Lipová, Sama Chalupku, Pri parku, Za záhradami, Kasárenská a Gaštanová. Pri 
týchto kontrolách sa zamerali hlavne na osvetovú činnosť: povinnosti fyzických osôb vyplývajúce 
zo zákona o ochrane pred požiarmi, rady požiarnej prevencie pre domácnosti, pri inštalovaní 
a používaní vykurovacích telies - so zameraním hlavne na tuhé palivo, povinnosti vo vzťahu 
k prevádzkovaniu komínov, skladovaniu horľavých látok a pod. V rodinných domoch nezistili také 
nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť formou uloženia opatrení rozhodnutím. Kontrola piatich 
rodinných domov na ulici Zámočníckej nebola vykonaná z dôvodu, že ich majitelia sa dlhodobo 
zdržiavajú v zahraničí alebo sú to domy neobývané. 

  
  
  
  
  



Plán  preventívnych  protipožiarnych   kontrol 
  na  rok  2022. 

 

KKOONNTTRROOLLNNÁÁ  SSKKUUPPIINNAA  čč..  11    
Vedúci skupiny  - Anton Balog 
 
Následná kontrola: 

MBK Partners, s.r.o. Humenné, GO-GO klub, ul. Mierová 
 

Preventívna kontrola 

Ciganoc Erik, prevádzky v Dome služieb, autoumyvárka 
Hrubá Helena, Prešov – U Futejky – v Dome služieb 
Jana Hrmová, nechtové štúdio - v Dome služieb 
Miroslav Piskor, Bar B&L Club - v Dome služieb 
KOOR Východ, s.r.o. – plynová kotolňa 
PB bau, s.r.o., Gaštanova ul. 
Materská škola, Družstevná 506 

SVB Okružná 485 – Miroslava Hrešková 

Rodinné domy na ul. 1. mája  46 domov 
Rodinné domy  na ul. Družstevnej    6 domov 

Bytové domy na ulici Okružnej č. 446, 449, 451, 453, 479, 499  
  
KKOONNTTRROOLLNNÁÁ  SSKKUUPPIINNAA  čč..  22  
Vedúci skupiny  - Filip Pavúk 
 
Preventívna kontrola 

SABO – GAS, s.r.o. - ČS LPG 
PROSERVIS Strážske, s.r.o., Mierová 101 
Hrinková Katarína - kaderníctvo v OD Laborec 
Demčáková Martina, kvetinárstvo Qtina v OD Laborec 
Vasiľková Želmíra, stávková kancelária v OD Laborec 
SLOVAK TECHNO EXPORT PLASTYMAT, s.r.o. Žilina 
1. Deliace centrum, s.r.o. – areál Chemko 

SVB Smrek, 1. mája – Radoslav Terovský 

Rodinné domy na ul. Mierovej   56 domov 

Bytové domy na ulici Mierovej č. 227, 229, 629 a Osloboditeľov 627 
 
Kontroly vykonať a  zápisy z kontrol predložiť v termíne – polovicu do 31. 5. 2022 a ostatné do 
30. 9. 2022. 

 
 


	Vypracoval:   Marta Bočková, technik PO

