V záujme bezpečného domova
na dodržiavanie nasledovných zásad:









hasiči

upozorňujú

tiež

používať správny a určený druh pevného paliva, pretože inak
dochádza k rýchlejšiemu zaneseniu komína, a tým prudko rastie
nebezpečenstvo vznietenia sadzí;
pri používaní plynových spotrebičov orientovať svoju pozornosť
na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu
komína, zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky,
aby nedošlo k úniku plynu, následnej nebezpečnej intoxikácii
oxidom uhoľnatým alebo k výbuchu;
v blízkosti vykurovacích a komínových telies neskladovať horľavé
látky - drevo, papier, textil a pod. (min. vzdialenosť=80 cm);
umiestňovať pred palivové dvierka nehorľavé podlahy;
nevykonávať neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávať
ich bez dozoru;
pravidelne kontrolovať funkčnosť zariadení zabezpečujúcich
prívod vzduchu a odvod splodín horenia.

Týmito preventívnymi opatreniami si každý chráni svoj vlastný
majetok – doslova strechu nad hlavou a zároveň sa vyhne sankciám
za spôsobený požiar.

Denník čistenia
a kontroly komína

Obec:

Ulica, číslo domu:

Majiteľ:

Zanedbanie údržby komína, ktorý je dôležitou súčasťou každej stavby
môže mať rozsiahle škodlivé následky. Neudržiavané komíny sú
zanesené nánosom sadzí, ktoré zmenšujú priemer komínového
prieduchu, čo môže spôsobiť vyhorenie sadzí po celej výške komína
a môže tiež dôjsť k požiaru stropných a krovných konštrukcií budovy.
Zanedbanie stavu komína vedie k zvyšovaniu nákladov na jeho čistenie
a opravu, preto je niekedy nutné siahnuť hlboko do vrecka, aby bolo
počas zimy teplo v domácnosti. Odborným a pravidelným čistením
komína je možné získať prehľad o jeho technickom stave, zamedziť
vzniku požiaru, taktiež úniku tepla a tým ušetriť pri vykurovaní.

Dátum

Číslo
komína

Spôsob čistenia
kefa, kominíček,
atď.,...

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacej vyhlášky) sa komín musí udržiavať v dobrom technickom
stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
Čistením komína sa rozumie vykonávanie čistiacich prác
so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej
ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej
komory k dymovému hrdlu.
O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje
ten, kto čistenie a kontrolu vykonal potvrdenie alebo urobí zápis
do DENNÍKA ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA.
Odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou
(kominármi) sa musí vykonať vždy pred pripojením palivového
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča
na ústredný zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných
úpravách na telese komína.
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Kto čistenie vykonal
Meno
a priezvisko

Podpis

Dátum

Číslo
komína

Spôsob čistenia
kefa, kominíček,
atď.,...

Kto čistenie vykonal
Meno
a priezvisko

Evidencia komínov

Podpis
Poradie Výkon spotrebiča
od cesty
druh paliva

Lehota
čistenia

Poznámka
len občasné použitie,
nepoužíva sa, ...

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách
a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z.
takto :
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komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
1x za 4 mesiace
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
1x za 2 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1x za 6 mesiacov
- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW
1x za 6 mesiacov
- komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť
a kontrolovať najmenej 1x za dva roky.
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komína

Spôsob čistenia
kefa, kominíček,
atď.,...
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Kto čistenie vykonal
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a priezvisko

Dátum
Podpis

Číslo
komína

Spôsob čistenia
kefa, kominíček,
atď.,...
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