
Dodatok č. 1 
k VZN mestského zastupiteľstva v Rajci č. 19/1995  

 Požiarny poriadok mesta Rajec 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 126/85 Zb. o požiarnej ochrane, zákona č. 525/90 Zb., zák. č. 
490/92 Zb., č. 99/95 Zb. a vyhlášky MV SR č. 446/91 Zb. vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 19/1995 – Požiarny poriadok mesta Rajec. 

 
 

Čl.4 
 
a) Ohlasovňa požiarov: 
    1. volať telefónom                                        150 
    2. volať telefónom                                        ROSS, s. r. o., Rajec 
                                                               č. tel.: 542 21 09 
 
b) Zabezpečenie dobrovoľníkov pri väčšom požiari (lesy, lúky) 
    1. primátor mesta                                           č. tel.: 0905 255 468 
                                                                            542 29 31 
    2. Štefan Fusko (Cenzuál)                              č. tel.: 542 31 98 
                                                                           542 36 26 
     Zabezpečenie spolupráce dobrovoľníkov: 

1. Požiarna ochrana SR, sídlo Rajec 
                                                                     č. tel.: 542 21 09 

 
c) Spôsob vyhlásenia miestneho požiarneho poplachu: 

- sirénou MsÚ Raje (zasklené tlačíko na budove MsÚ Rajec) 
- mestským rozhlasom, kľúč od mestského rozhlasu je na MsKS Rajec 
                                                           č. tel.: 542 20 67 
 
v mimo pracovnej dobe obsluhuje p. Katarína Michalová  
                                                       Nám. SNP č. 9/9, Rajec 
                                                          č. tel.: 542 24 64 

d) Vypnutie elektrickej energie vykoná Žilina 
                                                          č. tel.: 089/519 11 11 
 

písmeno e) a f) zostávajú neznáme 
 

g) Číslo pohotovostnej služby: 
    Okresný útvar Zboru požiarnej ochrany v Žiline 
                                                        č. tel.: 150 
 
    



   Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Žiline 
                                                       č. tel.: 089/72 322 22 
 
   Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rajci 
                                                       č. tel.: 158, 542 21 33 
   Plynárne Žilina                         č. tel.: 089/72 447 36 
                                                          089/72 364 80 
 
  Elektrárne Žilina (SEZ)            č. tel.: 089/519 11 11 
 
  Obvodná služobňa SEZ v Rajeckých Tepliciach  

 č. tel.: 549 37 58 
 
  Vodárne Žilina (SeVaK)            č. tel.: 089/72 430 25 
 
  Prevádzkové stredisko SeVaK-u v Rajeckých Tepliciach 
                                               č. tel.: 549 38 36 
 

K hláseniu požiaru sa používajú všetky vhodné prostriedky. Ich držitelia sú povinní dať ich 
k bezplatnému použitiu, prípadne ich obsluhu. To isté platí o hlásení služobných správ z miesta zásahu. 

 
To, čo sa sťahuje na každého obyvateľa o hlásení požiaru a poskytnutí pomoci pri ich likvidácií, 

sťahuje sa aj na povinnosť hlásenia povodní alebo iných živelných pohrôm. 
 

Ostatné články všeobecne záväzného nariadenie mestského zastupiteľstva č. 19/1995 zostávajú 
nezmenené. 

 
Tento Dodatok č. 1 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa ....................... 2000 

uznesením č. .........../2000 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
V Rajci dňa ........................ 
 
 
                                                                                                             Ing. Ján Rybárik 
                                                                                                              primátor mesta 
  

 


