
                                                           

__________________________________________________________________________

Vec 
Ochrana lesov pred požiarmi v     roku 2013  –  u     p o     z     o     r n e n i     e      

     V roku 2012 vzniklo v okrese Banská Bystrica 168 požiarov, ktorých následkom došlo 
k priamym škodám vo výške 658 855 €.  V porovnaní  s rokom 2011 vzniklo  o 61 požiarov 
menej a výška škôd bola nižšia o 354 630 €. 

    Z analýzy  požiarovosti  vyplýva,  že  najpočetnejšou  skupinou  požiarov  je  nezistené 
vlastníctvo,  kde vzniklo 62 požiarov a výška škôd bola 4 930 €. V 56 prípadoch sa jednalo 
o súkromné  vlastníctvo  so  škodou  317 980  €.  Ďalej  nasleduje  vlastníctvo  obchodných 
spoločností 36 prípadov so škodou 335 015 €. Za najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola 
nedbalosť a neopatrnosť dospelých.
     V okrese Banská Bystrica v roku 2012 vznikli 4 požiare lesných porastov s priamou škodou 
535  €.  V porovnaní  s rokom  2011  vzniklo  o 8  požiarov  menej  a výška  škôd  bola  nižšie 
o 228 720 €. 

     S prihliadnutím na ustanovenia  § 15 zákona NR SR č.  314/2001 Z.z.  o ochrane  pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Banskej Bystrici

d o p o r u č u j e

mestskému  úradu  a obecným úradom v okrese  Banská  Bystrica  zabezpečiť  pri  plnení  úloh 
súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi v roku 2013 nasledovné  o p a t r e n i a:

1. Prerokovať  v orgánoch  mesta  (obce)  úlohy vyplývajúce  zo  zabezpečovania  ochrany 
lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane  pred  požiarmi  v znení  neskorších  predpisov  u vlastníkov,  správcov 
a užívateľov lesov, u ktorých nie je vykonávaný požiarny dozor (viď spis tunajšieho 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,  Č.j.: ORHZ-BB1-128/2013 
zo dňa 29.01.2013 a prílohy č.1).

• •

Mestskému úradu a obecným 
úradom v okrese  
Banská Bystrica

• •
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3. Preveriť akcieschopnosť obecných hasičských zborov ako aj technický stav a celkovú 
pripravenosť  hasičskej  techniky  a vecných  prostriedkov  na  vykonávanie  zásahovej 
činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.

4. Vypracovať a viesť  dokumentáciu  ochrany  pred  požiarmi obce podľa § 15 ods.1 
písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §§ 36 
a 37  vyhlášky  MV  SR  č.  121/2001  Z.z.  o požiarnej  prevencii  v znení  neskorších 
predpisov.

5. Preveriť aktuálnosť dokumentácie  obce (mesta)  o ochrane pred požiarmi v súlade so 
skutkovým stavom a zároveň preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

6. Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti 
vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach.

7. Zabezpečiť  efektívnu  a dôslednú  preventívno-výchovnú  a propagačnú  činnosť 
zameranú  na  ochranu  lesov  pred  požiarmi.  Pri  plnení  tejto  úlohy  spolupracovať 
s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a záujmovými 
združeniami, ktorých aktivity sú zamerané na ochranu prírody. Zároveň doporučujeme 
k predmetnej  akcii  odvysielať  v obecných  rozhlasoch  reláciu,  ktorá  tvorí  prílohu 
upozornenia a vyvesiť žiadame ju aj na úradných tabuliach obce. 

Príloha
Relácia do obecného rozhlasu

          pplk. Ing. Dušan Mlynárik v.r.
    riaditeľ

   Okresného riaditeľstva
       Hasičského a záchranného zboru

      v  Banskej Bystrici
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Vážený spoluobčania,

v súvislosti  so  zabezpečovaním  ochrany  lesov  pred  požiarmi,  Vás  chcem  upozorniť  na 
dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti fyzických 
osôb o nasledujúcu povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov 
pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ pre fyzické osoby a to 
najmä  na  dodržiavanie  zásad  protipožiarnej  bezpečnosti  v čase  zvýšeného  nebezpečenstva 
vzniku  požiarov,  t.j.  v jarnom a suchom období.  Predmetný  zákon  ďalej  fyzickým osobám 
zakazuje :

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru.

2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú 

spôsobilosť,  ktoré  sa  z hľadiska  protipožiarnej  bezpečnosti  vyžadujú  na  ich 
vykonávanie.

5. Vyvolať  bezdôvodne požiarny  poplach,  privolať  bezdôvodne hasičskú jednotku 
alebo zneužiť linku tiesňového volania.

     Porušenie  tohto  zákazu je  možné podľa citovaného zákona postihnúť pokutou vo výške 
331 €. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri 
práci v záhradách v prírodnom prostredí.

     Zároveň  upozorňujem na  povinnosť  poskytnúť  osobnú  a vecnú  pomoc  pri  zdolávaní 
požiarov podľa § 46 a  § 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov.

     Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a ich likvidácia je 
často  krát  vzhľadom  na  neprístupnosť  terénu  veľmi  zdĺhavá  na  čas  a náročná  na  sily 
a prostriedky.  Žiadam  preto  všetkých  spoluobčanov,  aby  svojim  ľahkovážnym  správaním 
nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov. 
     
     Zachovajme spoločne krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lesov aj pre ďalšie generácie.
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