Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402 220
mobil : 0905 712 895

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :

MESTO - Mestský úrad
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
Meno, priezvisko :
Ing. Jozef Trstenský
Telefónne číslo :

032/7402 220
mobil : 0905 712 895
Ing. Dušan Današ

Meno, priezvisko :
Telefónne číslo :

032/7402 222
mobil : 0905 306 910

Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými
zamestnancami.

Názov objektu :

Vzťah k objektu

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie
osôb a zvierat

Mestský úrad
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Československej armády č. 64/1
Mestská polícia
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Palkovičova ul. č. 4

vlastník

žiadne

nie

vlastník

žiadne

áno

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase v objekte
Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom, Ul. Československej
armády č.64/1 je zabezpečená primátorom mesta, resp. inou
poverenou osobou, ktorá po ukončení pracovnej doby vykoná
prehliadku priestorov a uzamknutie objektu.
Pri prehliadkach sú povinní príslušní zamestnanci okamžite
odstraňovať zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru.
Nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť vlastnými silami, sú povinní
oznámiť svojmu nadriadenému.
Pri prehliadke sa vykonáva kontrola :
- kontrola vypnutia elektrických a plynových spotrebičov,
- kontrola výskytu dymu a zápachu y horenia a v prípade ich
zistenia vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva
vzniku požiaru,
- kontrola vyprázdňovania odpadových nádob,
- kontrola priechodnosti prístupových a evakuačných ciest
v priestoroch objektu,
- kontrola k prístupnosti k prenosným hasiacim prístrojom
a požiarnym vodovodom,
- kontrola k hlavným a podružným uzáverom energií elektro, plyn, voda,
- v prípade zistenia požiaru je povinnosť zamestnanca
vykonávajúceho fyzickú kontrolu vykonať hasebný zásah
a požiar uhasiť. Ak je zásah neúspešný, alebo rozsah
požiaru jeho úspešnosť vylučuje, ohlási požiar jednotke
hasičského a záchranného zboru tel. číslo 150, prípadne
112.
Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventivára mesta, BOZP a OPP
Kontakt : 032/7402118
IČO : 00311863

E-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Bc.Rudolf Rzavský – číslo osv.TPO 55-060/2018 BČO
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1

Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

Zariadenie opatrovateľskej služby
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Ul. J. Kollára č. 12
Útulok pre občanov bez prístrešia
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Trenčianska ul. č. 46
Rekreačné zariadenie MsÚ - chata
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Zelená voda č. 240/10

Dokument OPP – 01

vlastník

žiadne

nie

vlastník

žiadne

nie

vlastník

žiadne

áno

Vypracoval:

Počet výtlačkov:

Schválil:

Číslo výtlačku:

Meno a priezvisko:

Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trstenský, v.r.

Funkcia:

technik požiarnej ochrany

primátor mesta

Platnosť a účinnosť odo
dňa:

01.12.2016

01.12.2016

02.12. 2016

Dátum (deň, mesiac, rok)

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventivára mesta, BOZP a OPP
Kontakt : 032/7402118
IČO : 00311863

E-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Bc.Rudolf Rzavský – číslo osv.TPO 55-060/2018 BČO
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1

Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402220 mobil : 0905 712 895

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :

Zariadenie opatrovateľskej služby
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Ul. J. Kollára č. 12
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Ul. J. Kollára č. 12
Meno, priezvisko :
Ing. Jozef Trstenský

Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

Telefónne číslo :

032/7402 220

Meno, priezvisko :

Margaréta Konečná

Telefónne číslo :

032/771 5424

mobil : 0905 712 895

mobil : 0908 872 545

(Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými zamestnancami)

Ochrana pred požiarmi v Zariadení opatrovateľskej služby Nové Mesto nad
Váhom, Ul. J.Kollára č. 12 v mimopracovnom čase je zabezpečovaná vedúcou
zariadenia resp. inou zamestnankyňou, ktorá vykoná kontrolu priestorov
zariadenia opatrovateľskej služby so zameraním na kontrolu elektrotepelných
spotrebičov, elektrických rozvodní, skladov ,miest na prípravu stravy pred
ukončením pracovnej doby.
Pri prehliadkach sú povinní príslušní zamestnanci okamžite odstraňovať
zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. Nedostatky, ktoré
nemôžu odstrániť vlastnými silami, sú povinní oznámiť svojmu nadriadenému.
Pri prehliadke sa vykonáva kontrola :
kontrola vypnutia elektrických a plynových spotrebičov,
kontrola výskytu dymu a zápachu y horenia a v prípade ich zistenia
vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru,
kontrola vyprázdňovania odpadových nádob,
kontrola
priechodnosti
prístupových
a evakuačných
ciest
v priestoroch objektu,
kontrola
k prístupnosti
k prenosným
hasiacim
prístrojom
a požiarnym vodovodom,
kontrola k hlavným a podružným uzáverom energií - elektro, plyn,
voda,
v prípade zistenia požiaru je povinnosť zamestnanca vykonávajúceho
fyzickú kontrolu vykonať hasebný zásah a požiar uhasiť. Ak je zásah
neúspešný, alebo rozsah požiaru jeho úspešnosť vylučuje, ohlási
požiar jednotke hasičského a záchranného zboru tel. číslo 150,
prípadne 112.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Zariadenie opatrovateľskej služby
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Ul. J.
Kollára č. 12

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie osôb a
zvierat

vlastník

žiadne

nie

Dokument OPP – 02

Vypracoval:

Počet výtlačkov:

Schválil:

Číslo výtlačku:

Meno a priezvisko:

Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trstenský, v.r.

Funkcia:

technik požiarnej ochrany

primátor mesta

Platnosť a účinnosť odo dňa:

01.12.2016

01.12.2016

02.12. 2016

Dátum (deň, mesiac, rok)

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventivára mesta, BOZP a OPP
Kontakt : 032/7402118
IČO : 00311863

E-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Bc.Rudolf Rzavský – číslo osv.TPO 55-060/2018 BČO
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1

Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402220 mobil : 0905 712 895

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :

Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

MESTO Nové Mesto nad Váhom - Mestská polícia
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova ul. č. 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova ul. č. 4
Meno, priezvisko :
Ing. Jozef Trstenský
Telefónne číslo :

032/7402 220

Meno, priezvisko :

Ing. Marián Ovšák

Telefónne číslo :

032/771 5561

mobil : 0905 712 895

mobil : 0904 133 293

(Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými zamestnancami)

Ochrana pred požiarmi v mimopracovnom čase v objekte Mestskej polície
Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova ul.č.4 je zabezpečená zamestnancami,
ktorí v objekte vykonávajú stálu službu. Títo zamestnanci vykonávajú
kontrolu priestorov mestskej polície po ukončení pracovnej doby podľa
vydaného pokynu.
Pri prehliadkach sú povinní príslušní zamestnanci okamžite odstraňovať
zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. Nedostatky, ktoré
nemôžu odstrániť vlastnými silami, sú povinní oznámiť svojmu nadriadenému.
Pri prehliadke sa vykonáva kontrola :
kontrola vypnutia elektrických a plynových spotrebičov,
kontrola výskytu dymu a zápachu y horenia a v prípade ich zistenia
vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru,
kontrola vyprázdňovania odpadových nádob,
kontrola
priechodnosti
prístupových
a evakuačných
ciest
v priestoroch objektu,
kontrola
k prístupnosti
k prenosným
hasiacim
prístrojom
a požiarnym vodovodom,
kontrola k hlavným a podružným uzáverom energií - elektro, plyn,
voda,
v prípade zistenia požiaru je povinnosť zamestnanca vykonávajúceho
fyzickú kontrolu vykonať hasebný zásah a požiar uhasiť. Ak je zásah
neúspešný, alebo rozsah požiaru jeho úspešnosť vylučuje, ohlási
požiar jednotke hasičského a záchranného zboru tel. číslo 150,
prípadne 112.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie osôb a
zvierat

Mestská polícia
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Palkovičova ul. č. 4

vlastník

žiadne

áno

Dokument OPP – 03

Vypracoval:

Počet výtlačkov:

Schválil:

Číslo výtlačku:

Meno a priezvisko:

Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trstenský, v.r.

Funkcia:

technik požiarnej ochrany

primátor mesta

Platnosť a účinnosť odo dňa:

01.12.2016

01.12.2016

02.12. 2016

Dátum (deň, mesiac, rok)

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventivára mesta, BOZP a OPP
Kontakt : 032/7402118
IČO : 00311863

E-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Bc.Rudolf Rzavský – číslo osv.TPO 55-060/2018 BČO
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1

Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402220 mobil : 0905 712 895

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :

Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Útulok pre občanov bez prístrešia
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul. č. 46
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska ul. č. 46
Meno, priezvisko :
Ing. Jozef Trstenský
Telefónne číslo :

032/7402 220 mobil : 0905 712 895

Meno, priezvisko :

Matej Labuda

Telefónne číslo :

032/771 7364 mobil : 0911 913 063

(Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými zamestnancami)

Ochrana pred požiarmi v Útulku pre občanov bez prístrešia Nové Mesto nad
Váhom, Trenčianska ul.č.46 v mimopracovnom čase je zabezpečená
zamestnancami, ktorí v objekte vykonávajú stálu službu. Títo zamestnanci
vykonávajú kontrolu priestorov útulku pre občanov bez prístrešia po ukončení
pracovnej doby podľa vydaného pokynu.
Pri prehliadkach sú povinní príslušní zamestnanci okamžite odstraňovať
zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. Nedostatky, ktoré
nemôžu odstrániť vlastnými silami, sú povinní oznámiť svojmu nadriadenému.
Pri prehliadke sa vykonáva kontrola :
kontrola vypnutia elektrických spotrebičov,
kontrola výskytu dymu a zápachu y horenia a v prípade ich zistenia
vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru,
kontrola vyprázdňovania odpadových nádob,
kontrola
priechodnosti
prístupových
a evakuačných
ciest
v priestoroch objektu,
kontrola
k prístupnosti
k prenosným
hasiacim
prístrojom
a požiarnym vodovodom,
kontrola k hlavným a podružným uzáverom energií - elektro, voda,
v prípade zistenia požiaru je povinnosť zamestnanca vykonávajúceho
fyzickú kontrolu vykonať hasebný zásah a požiar uhasiť. Ak je zásah
neúspešný, alebo rozsah požiaru jeho úspešnosť vylučuje, ohlási
požiar jednotke hasičského a záchranného zboru tel. číslo 150,
prípadne 112.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Útulok pre občanov bez prístrešia
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Trenčianska ul. č. 46

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie osôb a
zvierat

vlastník

žiadne

nie

Dokument OPP – 04

Vypracoval:

Počet výtlačkov:

Schválil:

Číslo výtlačku:

Meno a priezvisko:

Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trtenský, v.r.

Funkcia:

technik požiarnej ochrany

primátor mesta

Platnosť a účinnosť odo dňa:

01.02.2018

01.02.2018

02.02. 2018

Dátum (deň, mesiac, rok)

MESTO Nové Mesto nad Váhom – Mestský úrad - referát preventivára mesta, BOZP a OPP
Kontakt : 032/7402118
IČO : 00311863

E-mail: rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk

Bc.Rudolf Rzavský – číslo osv.TPO 55-060/2018 BČO
915 32 Nové Mesto nad Váhom Čsl.armády č. 64/1

Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402220

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :

mobil : 0905 712 895

Rekreačné zariadenie Mestského úradu
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda č. 240/10
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda č. 240/10
Meno, priezvisko :
Ing. Jozef Trstenský

Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

Telefónne číslo :

032/7402220 mobil : 0905 712 895

Meno, priezvisko :

Ing. Dušan Današ

Telefónne číslo :

032/7402 222 mobil : 0905 306 910

(Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými zamestnancami)

Ochrana pred požiarmi je v objekte Rekreačné zariadenie Mestského úradu
Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda č. 2240/10 Nové Mesto nad Váhom
v mimopracovnom čase zabezpečená prostredníctvom príslušného rekreanta –
návštevníka ( zamestnanca MsÚ prípadne inej osoby) , ktorý vykoná celkovú
kontrolu
so zameraním na elektrické spotrebiče, rozvodne a vypnutie
osvetlenia po ukončení pobytu v rekreačnom zariadení.
Pri prehliadkach sú povinní príslušní zamestnanci okamžite odstraňovať
zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru. Nedostatky, ktoré
nemôžu odstrániť vlastnými silami, sú povinní oznámiť svojmu nadriadenému.
Pri prehliadke sa vykonáva kontrola :
kontrola vypnutia elektrických a plynových spotrebičov,
kontrola výskytu dymu a zápachu y horenia a v prípade ich zistenia
vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru,
kontrola vyprázdňovania odpadových nádob,
kontrola
priechodnosti
prístupových
a evakuačných
ciest
v priestoroch objektu,
kontrola
k prístupnosti
k prenosným
hasiacim
prístrojom
a požiarnym vodovodom,
kontrola k hlavným a podružným uzáverom energií - elektro, plyn,
voda,
v prípade zistenia požiaru je povinnosť zamestnanca vykonávajúceho
fyzickú kontrolu vykonať hasebný zásah a požiar uhasiť. Ak je zásah
neúspešný, alebo rozsah požiaru jeho úspešnosť vylučuje, ohlási
požiar jednotke hasičského a záchranného zboru tel. číslo 150,
prípadne 112.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Rekreačné zariadenie Mestského úradu
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Zelená
voda č. 240/10

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie osôb a
zvierat

vlastník

žiadne

áno
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Vypracoval:

Počet výtlačkov:

Schválil:

Číslo výtlačku:

Meno a priezvisko:

Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trtenský, v.r.

Funkcia:

technik požiarnej ochrany

primátor mesta

Platnosť a účinnosť odo dňa:

01.12.2016

01.12.2016

02.12.2016

Dátum (deň, mesiac, rok)
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Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár – (vlastník budovy) :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :
Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň - nájomca :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :
Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

032/7402 220
mobil : 0905 712 895
Športová hala - Volejbalový klub
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Javorinská ul. č. 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Javorinská ul. č. 19
Meno, priezvisko :
Ing. Peter Jakovlev
Telefónne číslo :

mobil : 0948 335 929

Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými
zamestnancami na základe zmluvných podmienok.

Poznámka :
V uvedenom prenajatom objekte v zmysle § 6 ods. 2
zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov prenajímateľ v nájomných
zmluvách ( viď príloha dokumentácie ochrany pred požiarmi
– nájomná zmluva ) rozdelil plnenie vyplývajúce z § 4 a § 5
citovaného zákona nasledovne :
Nájomca je povinný plniť v plnom rozsahu ustanovenia
citovaného zákona v prenajatých priestoroch v zmysle :
- § 4 v rozsahu písm. a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, n, o.
- § 5 v rozsahu písm. a) udržiavať a akcieschopnom stave
hasiace látky/ požiarnotechnické zariadenia – prenosné
hasiace prístroje a požiarne vodovody/, ďalej v rozsahu b,
c, e, g, h, i, j.
V prípade poškodenia alebo straty prenosných hasiacich
prístrojov a vybavenia požiarnych vodovodov nájomca ich
znáša na vlastné náklady.
Nájomca znáša všetky škody, ktoré by vznikli zanedbaním
povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti
ochrany pred požiarmi.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie
osôb a zvierat

Športová hala – volejbalový klub
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Javorinská ul. č. 19

nájomca

žiadne

nie
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Bc. Rudolf Rzavský, v.r.

Ing. Jozef Trstenský, v.r.

Funkcia:
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primátor mesta
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Kontakt : 032/7402118
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Požiarna identifikačná karta právnickej osoby alebo organizačnej zložky

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Obchodné meno, IČO právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnikateľa :
Sídlo :

MESTO
IČO : 00311863
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej armády č. 64/1

Štatutár – (vlastník budovy) :

Meno, priezvisko :

Ing. Jozef Trstenský

Telefónne číslo :

032/7402 220
mobil : 0905 712 895

Organizačná zložka podniku alebo
prevádzkareň - nájomca :
Sídlo :
Osoba zodpovedná za ochranu
pred požiarmi v organizačnej zložke
podniku alebo prevádzkarne :
Spôsob zabezpečenia ochrany
v mimopracovnom čase :

Atleticko-futbalový klub
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Športová ul. č. 22
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Športová ul. č. 22
Meno, priezvisko :
Ing. Dušan Današ
Telefónne číslo :

032/ 771 2394

Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi je zabezpečené vlastnými
zamestnancami na základe zmluvných podmienok.

Poznámka :
V uvedenom prenajatom objekte v zmysle § 6 ods. 2
zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov prenajímateľ v nájomných
zmluvách ( viď príloha dokumentácie ochrany pred požiarmi
– nájomná zmluva ) rozdelil plnenie vyplývajúce z § 4 a § 5
citovaného zákona nasledovne :
Nájomca je povinný plniť v plnom rozsahu ustanovenia
citovaného zákona v prenajatých priestoroch v zmysle :
- § 4 v rozsahu písm. a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, n, o.
- § 5 v rozsahu písm. a) udržiavať a akcieschopnom stave
hasiace látky/ požiarnotechnické zariadenia – prenosné
hasiace prístroje a požiarne vodovody/, ďalej v rozsahu b,
c, e, g, h, i, j.
V prípade poškodenia alebo straty prenosných hasiacich
prístrojov a vybavenia požiarnych vodovodov nájomca ich
znáša na vlastné náklady.
Nájomca znáša všetky škody, ktoré by vznikli zanedbaním
povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti
ochrany pred požiarmi.

Zoznam objektov organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne :
Názov objektu :

Vzťah k objektu

Miesto so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku požiaru

Jednoduché podmienky
z hľadiska evakuácie
osôb a zvierat

Atleticko-futbalový klub
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Športová ul. č. 22

nájomca

žiadne

nie
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