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Návrh na uznesenie :
z 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, konaného dňa :
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k bodu č.: 3
Správa o činnosti obce v oblasti :
Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi , Civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby za rok 2015

Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

berie na vedomie
Správu o činnosti obce v oblasti :
Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi, Civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby
Za rok 2015

Dôvodová správa :
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti a ochrany
zdravia , Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo
podáva starostovi obce Správu o plnení a zabezpečovaní úloh na úseku ochrany
pred požiarmi , bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby.
Túto dáva aj na vedomie poslancom Obecného zastupiteľstva.

Správa o činnosti obce v oblasti :

Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi, Civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby za rok 2015

Bezpečnosť a ochrana zdravia :
Úvod :
Ústava Slovenskej republiky zaručuje zamestnancom právo na spravodlivé a uspokojujúce
pracovné podmienky. Súbor všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Zákonník
práce, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujú zákonné podmienky vykonávania
práce zaručujúce zamestnancom v potrebnej miere najmä ochranu bezpečnosti a zdravia pri
práci.
Stav BOZP v jednotlivých spoločnostiach :
Vo všetkých spoločnostiach je vedená predpísaná Dokumentácia v súlade s vyššie
uvedenými právnymi predpismi v ktorej sú zaznamenávané všetky udalosti ktoré sa
v kalendárnom roku udejú . Záznamy vedie a dokumentáciu udržiava vo všetkých
spoločnostiach : - Obecný úrad Nálepkovo
- Lesy obce Nálepkovo , s.r.o.
- Základná škola s materskou školou
- Domov Nálepkovo , n.o.
Autorizovaný bezpečnostný technik p. Marián Richveis. Z uvedených záznamov vykonaných
v roku 2015 vyberám :
Obecný úrad :
V hodnotiacom roku nebol zaznamenaný registrovaný pracovný úraz u zamestnancov OU.
V hodnotiacom období boli vykonané priebežne školenia novoprijatých zamestnancov, ďalej
zamestnancov : - vodičov, referentov 05.03. 2015 a školenia aktivačných pracovníkov v deň
nástupu.. Previerky zo strany orgánov dozoru neboli vykonané. Vlastné previerky sú
vykonávané ABT priebežne. Pri týchto previerkach neboli zistené závažné nedostatky
ohrozujúce bezpečnosť a ochranu zdravia. Prípadné porušenia pracovnej disciplíny menej
závažného charakteru boli riešené na návrh ABT , starostom resp. zástupcom starostu obce
pohovorom. Nápomocná pri riešení disciplinárnych priestupkov u pracovníkov
vykonávajúcich aktivačné práce je obecná polícia. Sú to priestupky týkajúce sa vulgárneho
správania a taktiež požívania alkoholických nápojov.
Lesy obce Nálepkovo s.r.o. :
V hodnotiacom roku bol zaznamenaný 1 registrovaný pracovný úraz u zamestnancov LO.
Jednalo sa bez ťažkej ujmy na zdraví. Ďalej boli vykonané školenia zamestnancov : - vodičov
, referentov a školenie zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť na základe zmluvy o dielo.
Previerky zo strany orgánov dozoru neboli vykonané. Vlastné previerky sú vykonávané ABT

a riaditeľom spoločnosti priebežne. Neboli zistené závažné nedostatky. Zamestnancom sú
poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky podľa regulatívu.
Základná škola s materskou školou :
V hodnotiacom roku boli zaznamenané 2 registrované pracovné úrazy u zamestnancov ZŠ s
MŠ. Evidujeme 1registrovaný úraz žiaka u ktorého presiahla doba vymeškaných vyučovacích
dní 3. Ďalej boli vykonané školenia novoprijatých zamestnancov , vodičov - referentov
, a povinné poučenie žiakov v prvý deň nového školského roka. Previerky zo strany orgánov
dozoru neboli vykonané. Vlastné previerky sú vykonávané ABT a riaditeľkou školy
priebežne. Neboli zistené závažné nedostatky.
Domov Nálepkovo n.o. :
V hodnotiacom roku nebol zaznamenaný registrovaný pracovný úraz u zamestnancov DN.
Dohľad nad zdravím je zabezpečovaný Pracovnou zdravotnou službou MEDISON. V mesiaci
september bola vykonaná spoločná previerka PZS a BTS – ABT. Ďalej boli vykonané
školenia novoprijatých zamestnancov , vodičov - referentov a zamestnancov – kuričov ktorí
obsluhujú novopostavenú kotolňu. Počas výstavby a kolaudácie kotolne bola poskytovaná
metodická pomoc zo strany ABT a zároveň boli vykonané kontroly dodržiavania
bezpečnostných predpisov v stavebníctve ako aj kontrola požívania alkoholických nápojov.
Previerky zo strany orgánov dozoru neboli vykonané. Vlastné previerky sú vykonávané ABT
a riaditeľom DN priebežne. Neboli zistené závažné nedostatky.

Ochrana pred požiarmi :
Úvod :
Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života
a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských
jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach
Stav OPP v jednotlivých spoločnostiach :
Vo všetkých spoločnostiach je vedená predpísaná Dokumentácia v súlade s vyššie
uvedenými právnymi predpismi v ktorej sú zaznamenávané všetky udalosti ktoré sa
v kalendárnom roku udejú . Záznamy vedie a dokumentáciu udržiava vo všetkých
spoločnostiach : - Obecný úrad Nálepkovo
- Lesy obce Nálepkovo , s.r.o.
- Základná škola s materskou školou
- Domov Nálepkovo , n.o.
Technik požiarnej ochrany p. Marián Richveis. Z uvedených záznamov vykonaných v roku
2015 vyberám :

Obecný úrad :
Prevádzková kontrola a revízia požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich
prístrojov a požiarnych vodovodov ) bola vykonaná v mesiaci jún . Školenie zamestnancov sú
vykonávané pri nástupe do zamestnania. Periodické školenia v lehote 1x za 24 mesiacov,
bude vykonané v mesiaci august 2016.
Štátny požiarny dozor vykonal v roku 2015 tematickú protipožiarnu kontrolu zameranú na
plnenie úloh obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred
požiarmi. Pri uvedenej tématickej kontrole boli zistené 4 nedostatky v činnosti preventívnych
protipožiarnych kontrol. Uvedené nedostatky boli v stanovených termínoch odstránené
a následnou protipožiarnou kontrolou vykonanou OR HaZZ dňa 05.02.2016 bolo
konštatované , že opatrenia uložené pri tématickej kontrole boli splnené v celom rozsahu vo
všetkých bodoch . Technik požiarnej ochrany vykonáva pravidelne preventívne protipožiarne
kontroly objektov v správe obecného úradu. Nedostatky z týchto kontrol sú zapisované do
požiarnej knihy a predkladané na kontrolu starostovi obce.

Lesy obce Nálepkovo s.r.o. :
Prevádzková kontrola a revízia požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich
prístrojov a požiarnych vodovodov ) bola vykonaná v mesiaci február. Školenie
zamestnancov bolo vykonané v mesiaci marec.
Štátny požiarny dozor nevykonal v roku 2015 protipožiarnu kontrolu.
Preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané v objektoch a spravovaných priestoroch
LO vykonávané technikom požiarnej ochrany sú zaznamenávané v požiarnej knihe priebežne.
Legislatívne zmeny v oblasti Ochrany lesov pred požiarmi v roku 2015 boli prezentované OR
HaZZ na aktualizačnom školení ktorého sa zúčastnil technik PO .
Základná škola s materskou školou :
Prevádzková kontrola a revízia požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich
prístrojov a požiarnych vodovodov ) bola vykonaná v mesiaci február. Školenie
novoprijatých zamestnancov bolo vykonané v mesiaci september.
Štátny požiarny dozor nevykonal v roku 2015 protipožiarne kontroly . Preventívne
protipožiarne prehliadky vykonávané v objektoch a priestoroch Základnej školy s materskou
školou vykonávané technikom požiarnej ochrany sú zaznamenávané v požiarnej knihe
priebežne.

Domov Nálepkovo n.o. :
Prevádzková kontrola a revízia požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich
prístrojov a požiarnych vodovodov ) bola vykonaná v mesiaci január . Školenie novoprijatých
zamestnancov sa vykonáva priebežne pri nástupe.
Štátny požiarny dozor nevykonal v roku 2015 protipožiarnu kontrolu.
Preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané v objektoch a spravovaných priestoroch
DN vykonávané technikom požiarnej ochrany sú zaznamenávané v požiarnej knihe priebežne.

Civilná ochrana :
Úvod :
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku,
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych
udalostí.
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď
sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu
alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet
zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže
zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo
svojom okolí.

AKÉ MIMORIADNE UDALOSTI NÁS MÔŽU POSTIHNÚŤ?
ŽIVELNÉ POHROMY
- Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
- Snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy
- Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice

V hodnotiacom období sme na území obce nemali vážnejšie mimoriadne udalosti .
Skladníkom materiálu CO je v súčasnosti p. Richveis . V hodnotiacom období bola vykonaná
kontrola skladovania materiálu CO ktorú vykonali zamestnanci OÚ odboru KRCO Gelnica.
Záverečnou správou bolo konštatované že materiál je skladovaný v súlade s požiadavkami
skladovania . V priebehu kalendárneho roka sa pravidelne aktualizujú dokumenty, ktoré sú
požadované v zmysle predpisov KR a CO.

Dobrovoľný Hasičský zbor :
Obecný hasičský zbor.
Obecný hasičský zbor v obci v roku 2015 nepracoval v súlade s požiadavkami obce.
Personálne obsadenie zboru je nevyhovujúce. Väčšia časť jeho členov je v dôchodkovom
veku , pracujúcich v zahraničí alebo už nemajú záujem o prácu v zbore. Stav hasičskej
techniky je zlý – po motorickej stránke sú pojazdné avšak čerpadlo v CAS 25 je poškodené
resp. morálne zastarané , netesné .
Strojníka PO ktorú momentálne vykonáva p. Milan NAGY – vyhovuje avšak bez odborného
školenia PO.
Výcviky v roku 2015 neboli vykonané . Záujem mladých o túto činnosť ochabol resp. nebol
podporovaný. Bude veľmi náročne poskladať nové družstvo dobrovoľných hasičov v obci.
Obec v roku 2015 obdŕžala od štátu do výpožičky Súpravu povodňovej záchrannej služby
pre hasičské jednotky – prívesný vozík s vybavením v celkovej hodnote 14.359,00 €.
Uvedená súprava obsahuje kompletné vybavenie potrebné pri výkone záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Perspektívne je obec aj v zozname obcí na dodanie hasičského vozidla CAS 15 Iveco Daily
70C15D 4x2 zapožičaných obciam v rámci projektu ministerstva vnútra SR na zlepšenie
vybavenia dobrovoľných hasičských zborov obcí

Povinnosť obce zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické
vybavenie vyplýva zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Definícia
Definícia
Pracovná zdravotná služba zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania,
pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s dôrazom na zdravotnú, pracovnú a funkčnú
spôsobilosť zamestnancov.
Pracovná zdravotná služba garantuje najlepšiu prevenciu na zníženie nákladov za
odškodnenie chorôb z povolania , alebo iných ochorení súvisiacich s prácou a pracovných
úrazov.
Pracovná zdravotná služba zabezpečí u všetkých zamestnávateľov dohľad:
•

nad pracovnými podmienkami

•

nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou

•

odborné poradenstvo

Činnosť Pracovnej zdravotnej služby v zmysle platnej legislatívy pre kategória prac 1 a 2
zabezpečuje Autorizovaný bezpečnostný technik obce na základe oprávnenia vydaného
Úradom verejného zdravotníctva a PZS Medison pre kategórie prác 3 a 4.
Všetky požadované činnosti boli v hodnotiacom období splnené.
V Nálepkove, dňa 07.03.2016
Spracoval :

Marián RICHVEIS
Vedúci referátu BOZP , OPP , CO
Obce Nálepkovo a právnických osôb

