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Štefan z Popradu - Pre nevypnutý sporák skončil vo väzbe! 
 

 

Plyn sa šíril zo sporáku, na ktorom sa zohrievalo jedlo. 

  



Mohlo sa to skončiť podobnou katastrofou ako v Prešove! Hasiči zasahovali na jednom z 
popradských sídlisk, kde došlo k mimoriadne nebezpečnej situácii. Volali ich tam jeho 

obyvatelia po tom, čo zacítili v bytovke plyn a báli sa najhoršieho. Po príchode zistili, že 
jeden z nich - Štefan (57), nechal na sporáku jedlo a z bytu odišiel. Nezodpovedného muža 
zatkli policajti a na krku má obvinenie. 
 
Na sídlisku Juh v Poprade prežívali minulý pondelok krušné chvíle. Štefan (57) sa podľa našich 
informácií rozhodol ohriať si jedlo, vzápätí však byt opustil a jedlo nechal na zapnutom 
sporáku. „Po vniknutí do bytu cez dvere, ktoré neboli ani zavreté, sme zistili únik z 

plynového sporáka cez horáky. V byte sa nikto nenachádzal,“ opísal zásah riaditeľ 
popradských hasičov Ondrej Šproch. Správkyňu bytovky Oľgu Chmurovú o úniku plynu 
informovala jedna zo susediek. 
 
„Zistili sme, že ho cítiť cez šachtu, kde sú plynové rozvody. Zavolali sme hneď plynárov, 
poruchovú službu a následne sme zistili, že zdroj je na siedmom poschodí,“ prezradila pred pár 
dňami. „V kuchyni bytu nachádzajúcom sa na 7. poschodí bytového domu jeho obyvateľ 

nechal horieť horák plynového sporáka a z uvedeného bytu odišiel,“ informoval prešovský 
krajský policajný hovorca Igor Pavlík s tým, že pravdepodobne vykypením jedla došlo k 
uhaseniu plameňa a následnému úniku plynu, ktorý následne vypli hasiči. 
 
Aj po čiastočnom odvetraní bytu v ňom však namerali 9%- nú koncentráciu plynu, čo 
predstavuje výbušnú zmes. „Podozrivej osobe bolo po jej zadržaní vznesené obvinenie a 

začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia,“ dodal s tým, že bol spracovaný 
podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby. Muž nakoniec bude stíhaný 
väzobne. 

 

 

 

 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ DOPORUČENIE  SPOLOČENSTVA  
PRE  VLASTNÍKOV  BYTOV  BYTOVÉHO DOMU LENA  
 
 
 

BEZPEČNOSTNÝM OPATRENÍM  PRE ZAMEDZENIE ÚNIKU  
PLYNU  Z PLYNOVÉHO SPORÁKA  PO ZHASNUTÍ  
PLAMEŇA   

JE ZAKÚPENIE  A INŠTALÁCIA  MODERNÉHO PLYNOVÉHO 
SPOTREBIČA  S BEZPEČNOSTNÝMI TERMOPOISTKAMI   
NA VŠETKÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOCH .    


