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JE NA NÁS ..........(POKRAČOVANIE)
POŽIARE Z NEDBANLIVOSTI fyzickej osoby
podnikajúcej, právnickej osoby alebo občana.
V čase vysokého technického pokroku, vznikne
u nejedného zamestnávateľa (FO alebo PO) ale aj
u občana požiar zapríčinený nedbanlivosťou osôb
alebo nedostatočným zabezpečením preventívnych
technických či iných podmienok v danej oblasti.
Povinnosti právnických osôb (PO), podnikajúcich
fyzických osôb (PFO) a občanov pri zabezpečovaní
odborných prehliadok a odborných skúšok na
elektrických, plynových a tlakových zariadeniach
KTO môže robiť odborné prehliadky a odborné
skúšky? (POZOR!!! Odborná prehliadka nie je
odborná skúška.)
A) odborná prehliadka – servis (čistenie) - môže
robiť servisný pracovník
B) odborná skúška - revízia – môže robiť len
revízny
technik
s osvedčením
z Technickej
inšpekcie.

AKO často sa majú robiť odborné skúšky- revízie
a odborné prehliadky - servis? (viď. tabuľka)
Plynové zariadenia: Vyhláška č.718/2002 Z. z.,
časť IV / písm. B / h

Spotreba plynov spaľovaním s výkonom
jednotlivých zariadení, alebo so súčtom výkonov
jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od
0,5 kW do 0,5 MW u všetkých spotrebičov, pri
ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.:
Vysvetlivky k tabuľke:
* podľa technických podmienok výrobcu
plynového zariadenia (ročne, alebo 1x za 2 - 3
roky) - čistenie pl. kotlov
podľa technických podmienok výrobcu (plynový
kotol do 0,5 kW – revízia nemusí byť, ak
neodporúča výrobca plynového kotla)
JE NA NÁS, všetkých občanov obce Raková,
zamestnávateľov ale i zamestnancov aby sa nám
oheň stal dobrým sluhom a nie zlým pánom.

P.
č.

Plynové kotolne vyžadujú tieto
odborné prehliadky a odborné
skúšky kotlov a komínov

PO + PFO

1.

Kotol - odborná prehliadka- čistenie.

1x ročne

TPV*

Áno

Nie

Kotol - odborná skúška - revízia

1 x 3 roky

TPV*

Nie

Áno

Komín - kotol do 50 kW tuhé pal.
Komín - kotol 50 kW - plynné palivo
Komín - kotol 50 kW - plynné palivo
Komín - kotol nad 50 kW
- tuhé a kvapalné paliva
- plynné palivo

každé 4 mesiace
6 mesiacov bez kom. vložky
12 mes. – s komín. vložkou

2.

Občan

Kto vykonáva
Servisný prac. Revízny technik

á 2 mesiace
á 6 mesiacov

Nie
Odborný
pracovník
na revíziu
a servis
komínov

Nie
Odborný
pracovník
na revíziu
a servis
komínov

Upozorňujeme rodičov našich neplnoletých detí, že počnúc mesiacom marec budú v spolupráci
s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Čadci, zástupcom základných škôl a obecným úradom
vykonávané kontroly v nočných podnikoch v obci. Kontroly budú zamerané na zistenie podávania
alkoholických nápojov mladistvým a prítomnosti školopovinných detí po 22 hodine. V prípade ak bude
zistené porušenie predpisov, budeme následne informovať kompetentné inštitúcie ako riaditeľa školy,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Pozvánka.
Predseda združenia majiteľov káblovej televízie Raková – Korcháň, Miroslav Novosad pozýva všetkých
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.3. 2008 o 10.00 v Pohostinstve Raková –
Korcháň. Po skončení schôdze bude stretnutie s prizvanými poslancami obecného zastupiteľstva v Rakovej.
Predseda združenia majiteľov káblovej televízie Raková pod Poľanou, Milan Bukovan pozýva všetkých
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 16.3. 2008 o 16.00 v Základnej škole v Rakovej Trstenej. Po skončení schôdze bude stretnutie s prizvanými poslancami obecného zastupiteľstva v Rakovej.
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