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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 2019 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 2018. 

2.  Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019. 

 



Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018. 
 

 

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 2018 
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. 

Kontrolné skupiny vykonali následnú kontrolu Bytového spoločenstva PRABYT, Strážske. 
Opatrenia, ktoré mu boli uložené rozhodnutím v správnom konaní na odstránenie zistených 
nedostatkov, neboli splnené a preto mesto v spolupráci s ORHaZZ Michalovce vykonalo 
mimoriadnu kontrolu, pri ktorej boli konkrétne oslovení obyvatelia bytového domu, ktorí svojou 
činnosťou porušujú zákon o ochrane pred požiarmi. Mimoriadna kontrola bola vykonaná aj 
v spoločných priestoroch bytového domu na Okružnej č. 492 v správe BS TRIBYT. Tu boli 
rozhodnutím v správnom konaní uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

V priebehu roka 2018 vykonali kontrolné skupiny protipožiarne kontroly v ôsmich bytových 
domoch v správe Domspráv s.r.o. byty, teplo a iné služby Michalovce, v dvoch bytových domoch 
v správe Okresného stavebného bytového družstva Michalovce, v troch prevádzkach právnických 
osôb a troch prevádzkach fyzických osôb – podnikateľov. Pri kontrolách boli zistené nedostatky 
v dodržiavaní povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi v bytových domoch 
na ulici Komenského 668 a 669 a tiež v prevádzke JÁNOŠÍK. Opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov boli uložené rozhodnutím v správnom konaní. 

Kontrolné skupiny vykonali kontrolu v 38 rodinných domoch na ulici Pod hradom, v 40 na 
ulici Krivošťanskej, v 22 na ulici Jahodnej, v 16 na ulici Okružnej a v 8 na ulici Laboreckej. 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.  

  
  
  
  
  



Plán  preventívnych  protipožiarnych   kontrol 
  na  rok  2019 

 

KKOONNTTRROOLLNNÁÁ  SSKKUUPPIINNAA  čč..  11    
Vedúci skupiny  - Anton Balog 
 
Následná kontrola: 
Ľubomír Sojka, JÁNOŠÍK v Dome služieb 
 
Preventívna kontrola 
 
Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ: 

1. v OD LABOREC: 

Imrich Meňovčík, obchod MIX 
KARMEN - veľkoobchod potravín, s.r.o. Prešov, (Potraviny CBA),  
Mgr. Želmíra Vasilková, stávková kancelária,  
Renáta Misárová, REMI, 
TAURIS Cassovia, s.r.o., predajňa mäsa, 
Svetlana Šivecká, kvetinárstvo, 
Zlatuša Ciganocová, kaderníctvo,  
Notársky úrad, JUDr. Mušková,  
Silvia Magurová, kaderníctvo,  
Ing. Marek Darida, Prvá stavebná sporiteľňa,  
Komunálna poisťovňa, 
Ján Horňák – REKLAMS, 
OZ Naša voľba, predseda o.z - PhDr. Alena Jurečková 
OZ Tanečný aerobik, predseda o.z. - Jana Balická 
 
2. Iní: 
Peter Fedor, Reštaurácia DIAMANT 
Tkáč Marek RAM JOB AUTO MOTO, v bývalom Automotoklube 
 
Bytové spoločenstvá: 
BS ŠTVORBYT, Družstevná ul., p. Bobík 
 
Rodinné domy na uliciach: 
Fraňa Kráľa 26 domov 
Pavla Horova 12 domov 
Osloboditeľov č. 18    1 dom 
  
    



KKOONNTTRROOLLNNÁÁ  SSKKUUPPIINNAA  čč..  22  
Vedúci skupiny  - Marek Ruščanský 
 
Následná kontrola: 

OSBD Michalovce – bytové domy Komenského 668 a 669 
BS TRIBYT, p. Pavel Zápotočný 
 
Preventívna kontrola: 
 

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ  

1. v Dome služieb: 
FILBER, s.r.o Udavské, konateľ: Róbert Varga, 
Emília Sidorová, Hostinec u Ľudmily, 
Jana Štupáková, kaviareň, 
 
2. na Chemiku: 

MUDr. Jozef Seiler, praktický lekár pre dospelých 
 
3. Iní: 
Ing. Ján Ondo, pekáreň na ulici Kasárenskej a predajňa v Dome služieb, 
HOAN Ngo The, Košice – predaj textilu na ul. Mierovej (OD Jednota) 
Marek Michlovič, ul. Mierová, BAR Kocka 
Valéria Ščobíková, ul. Mierová, second hand  
Valéria Gažová, ul. Mierová (predaj textilu) 
Zuzana Semková, ul. Mierová, pizzéria a reštaurácia Lavazzu 
Helena Hrubá, ul. Mierová (autobusová zastávka) 
Zajac Igor AUTOKOZMETIKA, ul. Okružná 
Katarína Magdošková - DEPAE, ul. Okružná 442 
Big Man SOLARIUM, s.r.o., prevádzka na ulici Sama Chalupku, 
MUDr. Korekačová Miroslava, ambulancia na U2, 
Marián Konečný – MONTES, penzión Vážka, 
Jakub Kaňuch – Kaňuchstav, v požiarnej zbrojnici 
 
Rodinné domy na uliciach: 

Kollárova 15 domov 
Štúrova 23 domov 
 
Kontroly vykonať a  zápisy z kontrol predložiť v termíne – polovicu do 30. 4. 2020 a ostatné do 
30. 9. 2020. 

 


	Vypracoval:   Marta Bočková, technik PO

