OKRESNĚ
RIADITEĽSWO
HASICSKĚHO A ZACHRANNĚHO
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Vec
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne (ďalej len „Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“) v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314£'2ÛÜl Z. z. o
ochrane
pred
požiarmi
v
znení
neskorších
predpisov
(díalej len „zákon č. 31-4f'2ÜÛ1 Z. z.“) a§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 12l.f2ÛÛ2 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
MV SR č. 121.*'2ÜÛ2 Z. z.“)
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CAS ZVYSENEHO NEBEZPECENSTVA VZNIKU POZIARU
pre celé územie okresu Komárno
od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko
vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.
Verejné prístupnými miestami v prírode, ktoré sú najviac ohrozené na vznik požiaru sú
najmä:
a)

les a ocilrarlné pásrno lesa (okolie lesa SÛ m od hranice lesného pozemku),

b)

súvislá rastlinná pokrývka vo voľnej prírode umožňujúca vznik a šírenie požiaru (suché
trávnaté plochy, porasty, strniská a pod.),
poľnohospodárske obrábané plochy, na ktorých sú pestované kultlily, ktoré sú v stave
možného vznietenia, najmä dozrievaj úce obilniny a ich okolie do vzdialenosti SÛ m,
lesoparky, parky, verejné záhrady, zoologické záhrady, rekreačné oblasti,

c)
d)
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Právnické osoby a fy'z'ickč. osoby - 'podnilútatelia -sú pov.ir'1né v zlnjy-sie 4 písrn. 11) Záĺšülia č.
3l"4f2ÛÜ'l.
Iz. -dodržiavať .opatrenia na .oc-hranu pred požiarmi- v 'čase zvyĺ'šen.é11t1 'nebezpečenstva
vznikli p_o_žia1'u_, zá_.rov_eI`i majú zakáz_an'é v zmysle § 8. písm.. c) citovaného zákona sp_al°Ťova_ťŤ' horľavé
látk_y na voľnom p1`ics'transtve- v území,. pre ktoré- _j__e v'y'l1láse11y čas zvýšenélio' 'liebezpečenstva
-vzniku požiaru.Fyzícké-osoby sú povinné v zmysle l-`ŕ1l`ods.. l písrn. e) zákona; č. 3]4ŕ72Û[ĺll'
zás_ady _protipo_žiarnej bezpeč'n_osti v čase zvý-š'c11člio .nc.bezp_eče1_1s.tva-vzniku požiaru.

-z.-d'od'ržia'vat°

Vlastníci, .správcovia alebo ollvhospodarovatellia. lesa- sú v čase' zvysenjého nclJ.czpečens'tva;
vzniku požiaru 'v zlnysle -§ ob ods. l písrn. o._) zákona. č. 314I2ÛÜ..1
'z.. povinny._zabezpečov.at°
v lesoch, pre .kto1`.ych územie je vyhlásený čas .zvýšenélio rlebezpečcnstva 'vzniku požiaru
hliadkovaciu 'č'i1mosf'.
hl'

V súlade s § lÜ ods. '2 -vyhlášky MV SR. č. ].'2-`l.f2ÛÜ'2z.- vlastník, správca alebo
\ZĚ":\"`r_
.obh_ospodal*ovatel”' _lesa vykoliáva hliadkovaciu. činnosť v 'čase zvýsenéllo
nellš-f*łŤ:I.ĺc'čenstva vznikli
požiaru 'najlmá v diioch pracovného pol~".'.oja .a v mimopr'ac'ovno'In čase a-to -l`o'rmou. 'pochčl‹':izol-4.,
kame1*ov-ýlii systémom-,.lete.e-kyln požiarnym m'cnitoringom,. alebo ilty-in vli_odny'1n spčsobolil.

Vsrivrlrfostí _s.-'ocĺrrorlcrs_prI'roa'IIšfIo prostredia- odporričiIar_e -rIo{Ir'ži'rl.11sť lrosfcrĺcł-'rrrí apctŕ*erIío Iro.
riseka ochrany pre'a"požiareri aľ zásady.-p'rcripožiaraej bszp'e_č'Irosri:
_
Odporúčané 'cpat1`cnia na úseku o_ch1`any pred požiarmi -a' o'd1`}_crúča'né žásady _pr'o'ti_'požiarnej
.bezpečnosti 'na verejne pl`ist1lpliýcl1 rn-iestacll v-prírodnolrl prostredí, .ktoré sú. najviac ohrozené'
vznikom jp.ož'iaru a ktorych do.d1`~žiavaníe je o_bzvlá'št”° dčležité- v čase vyhláscného zvyšc1i'él1o
-nebezpečenstva vzniku požiaru sú najrná:

a)
il)
c)
dj
e)
`[)
g)

h)
'

1.)

k)

nespal`ovat_` horliavé látky" na vo ľ"nor.n ,priestrajn'stvc_',
n_ezaklada't` o_h_e'I`i mimo oí`ici_ál.n'ych ohnísk zabezpcč.en-ýc'h proti rozšíreniu. požiaru,
n_eí"ajčitŤ'; v lesoparkoch, parkoch, verejnýcli' záhradách, zool_ogicl~týci1_ :,ť.áhrad_ácl†l, r.ekľeač,nyc11
obl'astiacl1-llcfajčiti mimo vyllradeliych faj čiarskycil miest: s nel1`ol`l”av}51`oi popolníkmí,_
neodhadzovat“ na zem horiace, rozžeravcné-a tlejúce predmety (napr. nedopalky ci gariet),
llepoužívatí pyrote'clu1ické-výrobky a`-ohI`iostroje,_
nepoiižívať' :iné zdroje zapál'en"ia' (napr. baí.úi1iky'.'št*astia, 1alnpiúrly,_'pocliod11e)',
zabrániť dotyku licrúcich. častí motorových kosač'iek, kroviiiorczov, vyžínačov, n1o'iorovycli
píl s -l"al1k`o l1o1*l”av}'f.11'1i..materiálrni,_.napr: suchou. trávou,-slamou, strniskom, 'li'st'an†1í',- roziiatympalivom a pod.,
'
nezastavovati'a1ieo'dstav'ovat“'niotorovč vozidlá na miestaeh,_ kde by 'sa spodná 'horúca čast“
vozidla mohla _dosta_r' do styku sľaliko _l1orl?.avými. mater-iá]mí_, napr. suchou trávou, .sIar.r1c.u.
strnisl-:.o'1'IŤl, .lis'ta'rni,_rozl i'aty1'rl palivom á pod. ,_.
rlcjazditl lne.torovými- vozi'.d'l'al.ni p.o po.l'nych -a lesnýcll. cestách- na ktoré je ulnožnený vstup'
(okrel11`motorovýc'h`v_ozidi_el, vlastníko.v ne_hnutel”.ností_ Luníest'ne11}7*cl1 na lesných _pozerrík'o_ch,
okrem 'motorových vozidie'l,_ ktoré sú. určené k _pr'acov.nej a hospodárskej č'i_nnosti -v lesoch.
a na poliach-a pod),
nespotrebovávať' vodu__z_ prírodných 'zdrojov 'vody pre liasenie 'pož'ia'rov pre_ iné účely, _
-dčsledne dodržiavať" "opatrenia -na ochranu _pr'e`d požiarrni pri čínnostiacll so zvýšenými'
nebezpečenstvom vzniku požialru (o.kr.em vyššie uvedených činností, .kto1`.y'řc_h v-ykonávanie_
v čase zvysen'él1o néb'ezpeče'nstv'a vzni -tu 'požialfu r1eodporu'carne}.
rv

*1

rv

2.

VsiivI'_.rIosri s ochranca procdIIéIio_ prostredia pI'.§poaIr'iIoaIe. aj všeobecne po.viIIIIosrŕ 'ua riseľra
oc!rI'oIIyp'red' požíarŕai, ktoré sa aeľýirajri Ieri časrr -zvýšeriéao IreI;iezpe'č'aHsrvo vz:-iika..požiara.'
Okresné 'ri'aditeľstv'o Hasičského a záchranného. zboru upozorňuje právnické-_ osoby, fyzicjké
osoby-podnil‹:ateľov,; aby- dosledne dodržiavali ich 'povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
v zmysle '§ -4, 5 a.-S zákonačĺ. .3-1£ik'2ÜÛi Z-. z. ato-najm_á:_'
H
H
la

dodržiavali zákaz .-vypaľovania porastov bylin, .k.r'íkov,. stlomov,
.dodrži_avali' zákaz -z'akla=dani'a- ohiia -v priestoroch alebo 'na miestach, kde by mohlo dojsť jk
vzliiku -požiaru,
--phiili opatrenia na úseku 'o'chriuiy pred. požiarmi. na r_ni_e_stach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru 'a pri čilluostiach .so .zvýšeným .nebezpečenstvom -vzniku požiaru.

.Za porušenie povinností na úseku .ochrany pred. požiarm_i' lnčže byt“ .pi`.áv1i.ic'kej osobe alebo
fyzickej osobe-podrlikateľovi. vzmysle .§ 59. zákona
3'l'4f2ÜÜl Z. z. o'- ochrane. pred požiarmi
Okresliýln ria_di'tel°s.Ľ_vom Hasičského a záclufanného zboru uloželiápokuta.
Okresné riaditeľstvo liĺätaičského a záchrarrného zboru up'ozoriiuje .fyzické osoby,
aby dčsledne dodržiavali ich povinnost-i na úseku ochrany -pred požiarnli podľa .§ .li-4 zákona
'č-. 31-ﬁlí2'Û'Ül..Z. z. ato najma-:
'
u
'dodržíavali zákaz fajč'enia alebo používani'a otvorenélio plameiia. na miestaeli so-zvýšeriý1n_
nebezpečelistvorn vzniku požiaru,
ua
'dodržiavali záka.z.vypaľova'nia porastov bylin-, kríkov -a- stromov,
-uf
dodržiavali-.zákaz zakladania o_l†l `Ť'1a vpriestoroch alebo na miestach, kde niéže dojst' k-jeho
rozšíreni_u,
E
dodržiaval-i' zásady prot-ipožiar.nej_ bezpečnosti pri čiruiostiach spojenýeh so zvýšeným.
nebezpečenstvom -vz_niku._požiaru a v čase zvýš'eného ne..bezpeče_nstva vzniku požiaru.
'Za_porušenie.povim1ostí -na úseku oc_hr-any'pre_d požiarmi može' byť fyzickej osobe v zmysle._.§_.
6-1- zákona č. _ 3-l4f2ÛÜl Z. z._ o .oc_hra_ne pred požiarmi .-Ok_resným_. riaditeľstvorn 'l-ŕlŤasi'čsk.é_ho' a
záchranného' zboru uložené _pokarl.'1an'ie 'alebo pokuta.
Okres11é_-'riaditeľstv.o` I--iasičského a záchranného zboru ._ziĺu*_oveii upozoriiuj e`, že:
ll

spaľovat_'"' biologicky rczložiteľný odpa.d a komunálny -odpad :na voľnom 'p1`.i'est1`anst.ve-` alebo
vo vyku'r'ov'acích _zari'adeniae]'1 je pre právnické osoby ako- aj fyzické osoby po celý rok
zakázané v zmysle' osobitných predpisov -. napr. -zákon č. 79120 1.5 Z. z. o odpadoch ao zmene
a doplnení niektorých zákonov, všeobecne. záväzných nariadení obcí a pod.

.

zakladať alebo udržiavať* otvorené; ollnena- lesných pozemkoch alebo 'v ich och1`annom pásme
mimo _vyznačených nliestje zakázané. po celý rok v zmysle- osobitných predpisov - zákon č.
326ĺ2ÛÜ5 Zĺ. z. o. lesoch v znení neskorších' predpisov.

'Üd'po'rrié'aﬂio' pre obce:
a)

lj)

o_z_ná1n_it"` vyh_l_ásený čas zvýšeného nebezp_eč_.enstva vzntiku požiaru _prostrední'ctvom vllodnýeh
komuliikačrlýeh -prostriedkov (obecný-'rozhla's,_ úradná tabuľa obc'e, 'vvebová -stránka. obce) a
oboznámiť tak právnické osoby o. p.) a fyzické osoby s obsahom tohto dokumentu,
zabezpečiití' vykonávanie -kontroly do.d'1`_žiavan_ia. `s't'anoven-ýcl`.l opatrení v _katastrál'nom území
obce pre celé obdobie trvania času zvýšeného- nebezpečenstva. vzniku .požiarov a to
pros.tred_níctvoI_r1_ 'kontrolnej skupiny obce: alebo prostrec_lníctvom dobrovoľného hasičského
zboru obce, či p'rotip'ožiarnej hliadky obce.
_prípade .ak je počas tejto kont_roly Ízistené
porušenie nižšie uvedených -povinností -právnickýcli osob, .ryz-ickýeh osob -p'odni'kateľov
3

a fyzických osob na úseku ochrany pred požiarmi, túto skutočnosť bezodkladne ozrlámiť na
tiesiiovú linku ,,l 5Ü“.
Aktuálne informácie o vyhlásenom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vrvvw.minv.skŕ“?lia_siei-zachranari alebo telefonicky na miestne príslušnom okresnom riaditeľstve
Hasičského a záchranného zboru.
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pplk. lng. Tomá. Zeniš
riaditeľ “ff
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