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Vec: Ochrana lesov pre požiarmi
- upozornenie
___________________________________________________________________________
Za obdobie roka 2017 vzniklo na území okresov Pezinok a Senec 307 požiarov,
z toho bolo 12 požiarov lesa a rúbaniska. Rozlohou najväčší požiar (rúbanisko) vznikol
v mesiaci apríl v lokalite Dušičky – Svätý Jur. Požiarom bola zasiahnutá plocha 2,5 ha.
Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti upozorniť na povinnosti vyplývajúce obciam
v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri
zabezpečovaní opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.
1. Vypracúvať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm.
d/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a §
36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov.
2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým
stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.
3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred
požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 citovaného zákona
u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.
5. Preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky
a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV
SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
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Obciam Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súvislosti
s ochranou lesov pred požiarmi odporúča:
1. Zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby
a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov.
2. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť
zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy
s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej
republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.
Žiadame Vás o zabezpečenie informácií určených pre občanov (príloha 1) vo Vašich
výveskách a informačných tabuliach na obecných a mestských úradoch a tiež zasielame návrh
relácie určenej pre žiakov základných škôl (príloha č. 2). Tieto relácie Vás žiadame čo
najčastejšie odvysielať v obecnom resp. mestskom rozhlase a reláciu pre deti distribuovať do
škôl.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku si Vás taktiež dovoľuje
upozorniť na skutočnosť, že spaľovať horľavé látky
na voľnom priestranstve iba za
podmienok určených § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.
Podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve fyzickými osobami sú
uvedené v texte nižšie ( príloha č. 1).
V závislosti od suchého a teplého počasia, zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo
trávnatých porastov alebo ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch dosiahne stupeň „vysoké
požiarne nebezpečenstvo v lesoch stanoveného SHMÚ okresné riaditeľstvo vyhlási čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a o tomto Vás bude včas informovať.

plk. Ing. Emil Moťovský
riaditeľ v. r.

Príloha č. 1
Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
1. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii
s otvoreným ohňom!
2. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa
ochrany pred požiarmi!
3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov!
4. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej
objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
5. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením
spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou
druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína!
6. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní!
7. Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru!
8. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov!
9. Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu!
Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku
ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €
Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve je
potrebné aby fyzická osoba (občan) sledovala klimatické a poveternostné podmienky
a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je
potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých
objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo
vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa
a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní je potrebné vykonať
kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní.

Príloha č. 2
Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý
rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej
revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy. Najviac požiarov vzniká v jarnom
a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v
dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti
lesných porastov.
Upozorňujeme občanov aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so
zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na
miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný
čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností
fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku
postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.
Návrh relácie pre deti do školských rozhlasov:
Deti a mládež sa často krát vyberú do lesa na celodennú túru alebo výlet. S rodičmi
alebo sami. Založia si ohnisko a opečú si kúsok slaninky alebo zemiak a zabudnú na to, že
sú v lese a malý ohník sa v nepozornosti môže stať veľkým požiarom a zničiť tak všetku
krásu, ktorú nám naše lesy ponúkajú. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo zakladania
ohňov v prírodnom prostredí, na miestach, ktoré nie sú vyhradené pre ohnisko. Nezakladajte
ohne na takýchto miestach. Opekať slaninku alebo špekáčik môžete iba v prítomnosti dospelej
osoby a majte pripravenú dostatočnú zásobu vody, prípadne zeminy. Nenechávajte oheň bez
dozoru a po skončení „opekačky“ zalejte ohnisko dostatočným množstvom vody a zahrabte
zeminou. Uchránite tak naše lesy pred nebezpečenstvom požiaru, pri ktorom by mohli
vzniknúť veľké škody a ohroziť Vaše zdravie.

