Priebežná informácia o činnosti obce v oblasti :
Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi , Civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01 – 11/ 2016
Úvod :

Referát krízového riadenia, BOZP a OPP, Pracovnej zdravotnej služby.
Zabezpečuje :


výkon bezpečnostno-informačného zabezpečenia určených objektov obce a vybraných
pracovísk,



plnenie úloh v oblasti krízového riadenia, bezpečnosti a civilnej ochrany občanov,
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a ochrany pred požiarmi,



plnenie úloh vyplývajúcich z právnych predpisov a osobitných právnych predpisov
v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, bezpečnosti, civilnej ochrany,
pracovnej zdravotnej služby,



realizáciu spolupráce s príslušnými zložkami civilnej ochrany, Policajného zboru
Slovenskej republiky a Územnej vojenskej správy pri plnení úloh súvisiacich
s realizáciou vyhlásených stupňov pohotovosti po vzniku mimoriadnych situácií,



realizáciu školení, teoretickej a praktickej odbornej prípravy zamestnancov, podieľa sa
na príprave nácviku a cvičení, analyzuje ich priebeh a podľa výsledkov navrhuje
opatrenia,



výkon správy materiálneho zabezpečenia zamestnancov obce v rámci civilnej ochrany,



prípravu stanovísk a pripomienok k návrhom predpisov z oblasti civilnej ochrany
a hospodárskej mobilizácie, prípadne dáva podnety na ich novelizáciu,



plnenie úloh obce vyplývajúcich z delegovanej právomoci výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č.314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,



výkon a vyhodnotenie preventívnej protipožiarnej kontroly na obce u právnických a
fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a fyzických osôb tam, kde nie
je vykonávaný štátny požiarny dozor,



vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany
pred požiarmi a vedie dokumentáciu obce na úseku ochrany pred požiarmi,



výkon školenia kontrolných skupín obce v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou
ochranou a preventívno–výchovnú činnosť a poskytuje metodickú pomoc pri aplikácie
predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi,



výkon preventívnych opatrení na úseku ochrany pred požiarmi a rieši sťažnosti a
podnety v oblasti ochrany pred požiarmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia :
Stav BOZP v jednotlivých spoločnostiach :
Vo všetkých spoločnostiach je vedená predpísaná Dokumentácia v súlade s 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 2016 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 03.03.2016 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 nebol zaznamenaný registrovaný pracovný úraz u zamestnancov LO.
Ďalej boli vykonané školenia zamestnancov : - vodičov , referentov a školenie zamestnancov
pracujúcich pre spoločnosť na základe zmluvy o dielo. Bola vykonaná previerka zo strany
orgánov dozoru - Inšpektorát práce Košice , ktorá bola zameraná na poskytovanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov , certifikátov OOPP, nelegálneho zamestnávania,
posúdenia rizík. Nedostatky týkajúce sa certifikátov OOPP , spoločnosť odstránila získaním
certifikátov od dodávateľov OOPP. 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 nebol zaznamenaný registrovaný pracovný úraz u zamestnancov ZŠ s
MŠ. Evidujeme 2 registrované úrazy žiakov u ktorých 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 za účelom zhodnotenia
zdravotných rizík , vykonaných zmien a aktualizácie stavu. Ďalej boli vykonané školenia
novoprijatých zamestnancov , vodičov - referentov a zamestnancov – kuričov ktorí obsluhujú
kotolňu. Previerky zo strany orgánov dozoru neboli vykonané. Vlastné previerky sú
vykonávané ABT a riaditeľom DN priebežne. Neboli zistené závažné nedostatky.

Ochrana pred požiarmi :
Stav OPP v jednotlivých spoločnostiach :
Vo všetkých spoločnostiach je vedená predpísaná Dokumentácia v súlade s 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
2016 vyberám :
Obecný úrad :
Obec zabezpečuje cestou oprávnenej organizácie prevádzkové kontroly a revízie
požiarnotechnických zariadení (prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov )
v spolupráci s fy. LIVONEC , pobočka Spišská Nová Ves v určených lehotách . Školenie
zamestnancov sú vykonávané pri nástupe do zamestnania rovnako ako školenia aktivačných
pracovníkov.
Štátny požiarny dozor vykonal v roku 2016 tematickú protipožiarnu kontrolu zameranú na
odstránenie nedostatkov kde 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.
Lesy obce Nálepkovo s.r.o. :
Štátny požiarny dozor nevykonal v roku 2016 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 2016 boli prezentované OR
HaZZ na aktualizačnom školení ktorého sa zúčastnil technik PO . Školenie zamestnancov sú
vykonávané pri nástupe do zamestnania a v určených lehotách.

Základná škola s materskou školou :
Štátny požiarny dozor vykonal v roku 2016 komplexnú protipožiarnu kontrolu . Nedostatky
zistené pri tejto kontrole boli odstránené. Preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané
v objektoch a priestoroch Základnej školy s materskou školou vykonávané technikom
požiarnej ochrany sú zaznamenávané v požiarnej knihe priebežne. Školenie zamestnancov sú
vykonávané pri nástupe do zamestnania a v určených lehotách.

Domov Nálepkovo n.o. :
Štátny požiarny dozor vykonal v roku 2016 komplexnú protipožiarnu kontrolu. Pri uvedenej
protipožiarnej kontrole bolo zistené , že nedostatky z predchádzajúcich protipožiarnych
kontrol týkajúce sa zabezpečenia stavby v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
z roku 2002 neboli splnené z dôvodu, že bolo spracované nové riešenie protipožiarnej
bezpečnosti stavby na ktoré bolo vydané Stanovisko OR HaZZ . Na základe toho bol daný
nový termín riešenia protipožiarnej bezpečnosti do 31.03.2017.
Preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané v objektoch a spravovaných priestoroch
DN vykonávané technikom požiarnej ochrany sú zaznamenávané v požiarnej knihe priebežne.
Školenie zamestnancov sú vykonávané pri nástupe do zamestnania a v určených lehotách.

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.
V hodnotiacom období sme na území obce nemali vážnejšie mimoriadne udalosti .
Skladníkom materiálu CO je v súčasnosti p. Richveis . V hodnotiacom období nebola
vykonaná kontrola skladovania materiálu CO, ani na výkon činnosti ktorú vykonávajú

zamestnanci OÚ odboru KRCO Gelnica. V priebehu kalendárneho roka sa pravidelne
aktualizujú dokumenty, ktoré sú požadované v zmysle predpisov KR a CO.

Obecný Hasičský zbor :
Obecný hasičský zbor.
Obecný hasičský zbor v obci v roku 2016 nepracoval v súlade s požiadavkami obce.
Personálne obsadenie zboru je nevyhovujúce. Obec má pripravenú koncepciu zaradenia
zamestnancov obce ktorý sú v pracovnoprávnom vzťahu, do obecného hasičského zboru.
Hasičská technika : AVIA a KAROSA boli trvalo vyradené z prevádzky a po odhlásení na DI
Gelnica aj zošrotované. V súčasnosti obec vlastní 1ks motorovú striekačku PS – 12 a vo
výpožičke má súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – prívesný vozík
s vybavením.
Toho času nevlastníme žiadne vozidlo na protipožiarny zásah ani na ťahanie spomínaného
vozíka .
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.

Dobrovoľná požiarná ochrana :
Dobrovoľná požiarna ochrana v obci v roku 2016 zaznamenala veľkú stratu . Zomrel
dlhoročný predseda základnej organizácie DPO p. Klučár. Jeho strata bola o to väčšia , že
pracoval do posledného dňa života a neodovzdal resp. nevychoval žiadneho nástupcu.
Členstva sa postupne vzdali aj ďalší dlhoročný členovia výboru . Základná organizácia
v súčasnosti v obci nepracuje a bude veľmi náročné oživiť jej činnosť.
Budúci rok bude potrebné vykonať výročnú členskú schôdzu registrovaných členov a tých
ktorý ešte budú mať záujem o prácu v DPO, kde sa zvolí nový výbor základnej organizácie.
Povzbudivý je snáď fakt, že členovia DPO v Treťom Hámri majú záujem pracovať a preto by
bolo východisko spojiť tieto dve členské základne do jednej – fungujúcej.

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 06.12.2016
Spracoval :

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

