
Zimné vykurovacie obdobie 2019 – 2020 

 S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené 

nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený 

počet výjazdov k požiarom rodinných domov a k požiarom v bytovom fonde. 

 Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci stav dymovodov 

a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem 

spomenutého do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným 

ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Dlhoročné štatistiky dokazujú, že najčastejšou 

príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovujúci stav vykurovacích 

telies. 

 Preto mesto Senica v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi mesta v súlade so zákonom 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý určil povinnosť 

obciam vo veciach zvereného výkonu štátnej správy a v súlade s požiarnym poriadkom Mesta 

Senica budú vykonávať v čase od začiatku novembra 2019 do konca marca 2020 

preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch, obytných domoch okrem bytov a 

v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb, kde sa zamerajú najmä na 

povalové priestory, strechy, komíny, pivnice, garáže, a pod. na uliciach J. Kráľa, Fajnorová, 

Brezová, SNP, M. Nešpora, Dlhá, Priemyselná, Hviezdoslavova, Okružná, Dr. Ivana 

Horvátha, Komenského, Tehelná, mestské časti Čáčov, Kunov, Brestovec, Košútovec.  

Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa v súlade s § 42 vyhlášky MV SR č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov preveruje dodržiavanie 

predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Členovia kontrolných skupín sú pri 

vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do objektov, 

vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať 

potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného 

odkladu. 

Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom člena 

kontrolnej skupiny spolu s občianskym preukazom.  

Prosíme občanov, aby aj vo vlastnom záujme umožnili vstup a výkon týchto 

protipožiarnych kontrol. Kontroly slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku požiarov a 

ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov a škôd na zdraví, živote i 

majetku.  

Ďakujeme Vám za pochopenie! 

 

Bc. Branislav Bederka, technik PO mesta Senica 

 

 


