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Pre  mestské a obecné rozhlasy   
Žiadame odvysielať! 

                              
        S príchodom obdobia jari každoročne dochádza k zvýšenému  nebezpečenstvu vzniku a počtu požiarov.  
Z vykonanej štatistiky vyplýva,  že v roku 2010 vzniklo na Kysuciach celkom 48 požiarov na území lesa a 
požiarov súvisiacich s vypaľovaním trávnatých porastov s priamou škodou 34 095 €  Najčastejšími príčinami 
týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy, suchých porastov, zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie zbytkov 
drevnej hmoty a odpadu.  
Z analýzy požiarovosti za posledných 10 rokov vzniká najviac požiarov tohto druhu v mesiacoch marec, apríl, 
júl a august. Vznik požiaru v tomto období  zvyšujú klimatické faktory ako sucho, teplo, vietor, ale aj stav 
vegetácie a  aktivity človeka.     
Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov, na spaľovanie horľavých 
látok na voľnom priestranstve, zakladanie ohňov v priestoroch a miestach,  kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. 
Pre právnické a podnikajúce fyzické osoby vydáva Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru 
písomný súhlas so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve podľa § 8 písm. c) zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri porušení povinností ustanovených v tomto zákone môže OR HaZZ 
podľa § 59 ods. 2  uložiť  pokutu do výšky sumy 16 596 €.  
Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 61 ods. 4  zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť fyzickej osobe uložená pokuta 331 € pri porušení zákazu, 
príkazu súvisiaceho s fajčením, manipuláciou s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, alebo svojim konaním spôsobí vznik požiaru. 
 
Ďalej upozorňujeme vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie povinností  v súlade  s § 6b 
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  
 
Čo týka turisticky navštevovaných oblastí je možné oheň zakladať, len na miestach vyhradených a 
prispôsobených tomuto účelu. Pri odchode musíme dbať na úplné uhasenie ohniska a vyčistenie jeho priestoru. 
Ďalej upozorňujeme na zvýšenú pozornosť pobytu a hrám detí v prírode, dodržiavanie vyznačených zákazov, 
plnenie príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. Požiare spôsobujú veľké materiálne, 
ekologické škody, ujmu na zdraví a straty na životoch.  
V prípade nepriaznivej požiarno-bezpečnostnej situácie budú na celom území SR  vo zvýšenej miere zo strany 
kompetentných orgánov štátnej správy vykonávané protipožiarne kontroly dodržiavania platných právnych 
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy. 
 
Počas kalendárneho roka 2011  budú príslušníci OR HaZZ s príslušnými orgánmi štátnej správy  vykonávať 
hliadkovaciu a kontrolnú činnosť.   
Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť, každý vzniknutý požiar na tel. č. 
150 alebo 112. 
  
Na záver žiadame občanov, aby v plnej miere dodržiavali predpisy, pokyny, opatrenia na úseku ochrany  pred 
požiarmi a preventívne pôsobili na tých  občanov, ktorí svojím konaním môžu spôsobiť požiar. 
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