Yíženíspoluobčania,
Okresné riaditel'stvo Hasičskéhoazáchranrtého zboru vBanskej Bystrici Vrám vzhťadom
na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do
pozornosti nasledovné
:

Vroku 2018 vzniklo vokrese Banská Bystrica 142 požiarov, ktorych následkom došlo
k priamym škodám vo qýške 572 455 Eur. V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov
menej, ale výška škód bola vyššiao 9 355 Eur.
Zanalýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné
vlastníctvo, kde vzniklo 65 požiarov a výška škód bola 406 I40 Eur, V 35 prípadoch sa jednalo
o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150 940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené
vlastníctvo 30 prípadov so škodou 3 355 Eur. Najěastejšími pdčinami vzniku požiarov bola
nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy
celkove 29 požiuov a úmyselnézapéůenie celkove 22 požíuov.

Okresné riaditeťswo Hasičskéhoazáclvanrtého zboru v Banskej Bystrici Vás v súvislosti
so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi ajarným vypal'ovaním trávy chce upozorniť
na dodržiavaniepovinností vypl;ývajúcichz § 8 písm.a), b), c) a § 14 ods.l písm. n) aods.2
ziákona ě. 3l4l200t Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršíchpredpisov. Práve tento
zékon upravuje povinnosti právnických osób, §zických osób podnikateťov a fyzických osób
v súvislosti s danou problematikou. Veťmi dóIežiá je povinnosť fyzíckých osób
,,zabezpečovat'plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej
vlastníctve, správe alebo v užívaní"na to najmá dodržiavaním zásad protipožiarnej
bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, tj. vjarnom a suchom období.

Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto
pdpade. Zákon ě. 3141200I Z. z. o oclrrane pred požiarmi v znení neskoršíchpredpisov
fuzickým osobám zakaztfie

:

1. Fajčit'alebo používat'otvorenýplameň

na miestach so zvýŠenýmnebezpeČenstvom

vzniku požiaru.

2. Vypal'ovat'porasty

3.
4.

5.
6.

bylín, kríkov a stromov.
Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde móže dójst' k jeho rozšíreniu.
Vykonávat' činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spósobilost', ktoró sa z hl'adiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujúna ich
vykonávanie.
Poškodzovat', zneužívat' alebo st'ažovat' prístup kpožiarnym zariadeniam alebo
kvecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi akuzáverom rozvodných
zariadení najmá elektrickej energie, plynu alebo vody.
Vyvolat' bezdóvodne požiarny poplach, privolat' bezdóvodne hasičskújednotku
alebo zneužiťlinku tiesňového volania.

Porušenie tohto zékazu je možnépodťa § 61 zákona č. 3141200l Z. z. o ochrane pred
požiarmi v mení neskoršíchpredpisov postihnúť pokutou pre fuzické osoby vo výške 331 €
a pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateťov podl'a § 59 zakona č.31412001 Z. z.
vo výške 16 596 € , podl'a § 62 citovaného zflkona je možnéuložiťblokovú pokutu za

priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
Vzhťadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu vypal'ovania suchej trávy pri
práci v zéhradách a vprírodnom prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých zvypal'ovania
suchých tráv, móžu blokovať príslušníkovHasičskéhoa záchranného zboru v čase, keď by ich

pomoc bola naozaj potrebná
zasahovej činnosti.

zása}tu,
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pomoc pň zdolávaní
pred poŽiarmi v znení

Zároveň upozorňujeme na

požiarovpodťa§46a §47
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