
 

 

 
 

                                                   

 

Nájdete nás na: 
Táborská 6, 821 04  Bratislava 2, tel.: 02/43 41 11 53                          
Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava, tel.: 0907 707 531 

FIREcontrol® s. r. o.  
Táborská 6, 821 04 Bratislava 
IČO: 46 388 915 • IČ DPH: SK2023382207 
 

tel.: 0905 415 906, 0907 415 906 
e-mail: firecontrol@firecontrol.sk 
www.firecontrol.sk 

Bytové Družstvo so sídlom v Trnave 
Ludvika van Beethovena 26 
917 08 Trnava  

 
 

 
V Trnave, dňa 09.02.2023 

 
 
 
Naše číslo: Vybavuje: Tel.: E-mail: 
111/02/2022 Róbert Ladecký +421905415906 ladecky@firecontrol.sk 

 
 
 
VEC: Stanovisko ku možným pokutám zo strany Štátneho požiarneho dozoru (ďalej ŠPD). 
 

SANKCIE VOČI PRÁVNICKEJ OSOBE A FYZICKEJ OSOBE – PODNIKATEĽOVI: 
- ŠPD sa vykonáva vo všetkých BD, okrem BD, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží (§ 25 ods. 

1 písm. a)) 
- ŠPD môže uložiť pokutu do 8.289 EUR (§ 59 ods. 1), resp. do 16.596 EUR (§ 59 ods. 2) v závislosti od 

toho, ktorú povinnosť kontrolovaný subjekt poruší 
- ŠPD môže uložiť pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa § 59 ods. 1 a 2 kontrolovanému 

subjektu, ktorý opätovne porušil povinnosť, za ktorú mu bola uložené pokuta v predchádzajúcich 
troch rokoch (§ 59 ods. 5) 

- Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah 
spôsobenej škody. (§ 59 ods. 5) 

- Pokutu podľa § 59 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedelo 
ŠPD, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. (§ 60) 

- ŠPD môže, ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na 
jeho odstránenie nestačia iné opatrenia, potom ŠPD rozhodne o vylúčení veci z používania, resp. 
o zastavení prevádzky (§ 64) 

 

SANKCIE VOČI FYZICKÝM OSOBÁM („SÚKROMNÝM OSOBÁM“): 
- ŠPD môže fyzickej osobe za priestupok na úseku OPP uložiť pokarhanie alebo pokutu (§ 61 ods. 1) 

(niečo, ako polícia pri cestnej kontrole) 
- Výška pokuty je do 99 EUR, resp. do 165 EUR, resp. do 331 EUR, v závislosti akého priestupku sa 

fyzická osoba dopustí (§ 61 ods. 2, 3 a 4); v blokovom konaní do 100 EUR (§ 62 ods. 2) 

 
 

S pozdravom 
         
    
                     Róbert Ladecký 

konateľ 
            FIREcontrol s. r. o. 
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