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Vec
Upozornenie Prezídia Hasičského a Záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení
vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch - zaslanie
Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome a správca bytového domu sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh
ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení
bytového domu. Pre lepšiu informovanosť a orientáciu v danej problematike Vám Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v rámci svojej územnej pôsobnosti v
prílohe zasiela upozornenie Prezídia Hasičského a Záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení
vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.
Súčasne Vás prosíme, v prípade ak bude záujem od iných subjektov resp. fyzických osôb
o informácie týkajúce sa povinností a úloh vyplývajúcich z legislatívneho rámca na úseku ochrany
pred požiarmi pre bytové domy o poskytnutie predmetného písomného materiálu s prípadnou
možnosťou kontaktovať príslušníkov OR HaZZ v Trebišove pre bližšie ozrejmenie
a prekonzultovanie predmetnej témy.
Príloha:
List prezídia HaZZ
Upozornenie na dodržiavanie predpisov na úseku PO v BD

pplk. Ing. Milan Sučka, v.r.
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Doručí sa:
1.Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov
Pribinova 2246/2, 07501 Trebišov
2. Dauni - správca, s.r.o., Čierna nad Tisou
Dukelských hrdinov 139, 07643 Čierna nad Tisou
3. Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Puškinova 18, 07501 Trebišov
4. Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metoda 6, 07801 Sečovce
5. Format Company s.r.o., Michaľany
Na sídlisku 371/36, 07614 Michaľany
6. Mestské bytové hospodárstvo, Kráľovský Chlmec, p.o. , Ľ. Kossutha 1233/99, 077 01
Kráľovský Chlmec
7. Mestá a obce v okrese Trebišov

