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Vec
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
-upozornenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na
zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do
pozornosti nasledovné :
V roku 2020 vzniklo v okrese Banská Bystrica 122 požiarov, ktorých následkom došlo
k priamym škodám vo výške 685 590 Eur. V porovnaní s rokom 2019 vzniklo o 7 požiarov viac,
a výška škôd bola vyššia o 177 390 Eur.
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov v roku 2020 boli
požiare súkromného vlastníctva. Išlo o 52 prípadov a výška škôd spôsobených požiarom
predstavovala 570 660 Eur. V 25 prípadoch horelo vlastníctvo obchodných spoločností, ktorým
vznikla škoda 108 830 Eur. V 32 prípadoch išlo o požiare nezisteného vlastníctva so vzniknutou
škodou 1500 Eur. Najčastejšími príčinami požiarov z celkového množstva boli nedbalosť
a neopatrnosť dospelých s podielom 45,1%, prevádzkovo-technické poruchy s podielom 21,3%
a úmyselné zapálenie s podielom 6,6%. Príčina požiaru sa nepodarila zistiť v 17 prípadoch.
S prihliadnutím na ustanovenia § 15 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
doporučuje
mestskému úradu a obecným úradom v okrese Banská Bystrica zabezpečiť pri plnení úloh
súvisiacich s jarným vypaľovaním trávy a ochranou lesov pred požiarmi v roku 2021 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 č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov u vlastníkov, správcov
a užívateľov lesov, u ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor (viď spis
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Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, č.j.: ORHZ-BB1-77/2021 zo
dňa 12.02.2021 príloha č.1).
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 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.
z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
4. Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm.
d) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 36 a § 37 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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 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 a zákaz vypaľovania suchých tráv. 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. Reláciu umiestniť na svojich webových stránkach a vyvesiť ju aj na
úradných tabuliach obce a tieto informácie poskytnúť všetkým subjektom ktoré sú
v zriaďovacej pôsobnosti obce ( školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb) .
8. Pri hliadkovacej činnosti v jarnom období za suchého počasia je potrebné požadovať
súčinnosť s Dobrovoľným hasičským zborom obce, Mestskou alebo obecnou políciou,
resp. ak nie je zriadená obecná polícia, tak zapojiť do hliadkovania členov „komisií
ochrany verejného poriadku“. Zároveň žiadame o nahlásenie, prípadne zaslanie
informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti prostredníctvom vlastných hliadok na OR
HaZZ v Banskej Bystrici najlepšie formou krátkeho mailu – operacne.bb@minv.sk,
prípadne na č. telefónu 0907 700 062. Je potrebné nahlásiť približné lokality a dni
hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto
oblastiach aj zo strany OR HaZZ.
9. V prípade podozrenia zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi nahlásiť
toto okamžite buď na OR PZ na č. 158, resp. následne na OR HaZZ č. tel.
048/4204200, ktoré na základe takejto informácie od komisie ochrany verejného
poriadku alebo starostu obce začne objasňovanie vo veci spáchania priestupku na úseku
ochrany pred požiarmi a členov komisie prizve ako svedkov k prejednaniu priestupku.
10. Problematiku vypaľovania trávnatých porastov a ochranu lesa pred požiarmi zaradiť na
rokovanie mestského a obecného zastupiteľstva v čo najbližšom čase z dôvodu
predpokladaného príchodu suchého počasia a potencionálneho rizika vypaľovania
trávnatých porastov.
Prílohy:
 Relácia do obecného rozhlasu
 Plagát „Vypaľovanie – to nikdy nerob!“

pplk. Ing. Milan Hrudka
riaditeľ

