
 

 

„NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV V JARNOM OBDOBÍ ROKU 2013" 

 

 

Vážení občania! 

 S príchodom jari sa v prírode vytvárajú podmienky, ktoré sú sprevádzané nebezpečenstvom vzniku 

požiarov tým, že občania spaľujú horľavé látky na voľnom priestranstve, vypaľujú suché trávnaté porasty a 

zakladajú ohne v blízkosti lesných porastov a objektov. 

 

 Podľa § 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je 

stanovené, že: „Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nesmie, ak tento zákon  neustanovuje inak: 

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

b) zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, 

c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného 

riaditeľstva." 

 

 Podľa § 14 ods. 2} zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je 

stanovené, že: "Fyzická osoba nesmie: 

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

c) zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu." 

 

 Upozorňujeme Vás na dodržiavanie príslušných predpisov o ochrane pred požiarmi, ktoré umožňujú 

fyzickej osobe spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ak dodrží všetky podmienky ustanovené v   

§ 31 písm. e) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Povolenie 

na takéto spaľovanie občan nepotrebuje, ale okrem dodržiavania iných povinností, musí miesto a čas tohto 

spaľovania pred jeho začatím oznámiť na príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru na 

telefónne číslo 150. Z ďalších podmienok je dôležité mať k dispozícii dostatok účinných hasiacich 

prostriedkov, dodržať odstupové vzdialenosti aby sa oheň nerozšíril, vykonávať nad spaľovaním trvalý 

dohľad, aby sa nevymklo spod kontroly a po skončení spaľovania oheň aj tlejúce zbytky spoľahlivo uhasiť a 

skontrolovať okolie spaľovania. Dôležité je vybrať si na spaľovanie vhodné poveternostné podmienky, 

hlavne nespaľovať pri vysokých horúčavách a silnom vetre a dbať, aby pri spaľovaní nevznikla škoda na 

majetku. 

V prípade, že občan takéto spaľovanie vopred telefonicky neoznámi na linku 150, alebo počas tohto 

spaľovania neplní podmienky uvedené vo vyhláške, možno mu uložiť pokutu do výšky 331 eur. 


