OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POPRADE
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad

Vec
Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.
Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri zabezpečení plnenia opatrení na
ochranu lesov pred požiarmi. Každoročne sa s problémom zvýšeného výskytu lesných požiarov
stretávame najmä v jarných mesiacoch, kedy dochádza k vypaľovaniu suchej trávy fyzickými osobami. S
ohľadom na spôsobené materiálne škody, ale najmä v záujme ochrany majetku a života občanov, Vás
vyzývame na vzájomnú spoluprácu v preventívnej oblasti pri možnosti eliminovania vzniku týchto
požiarov a škôd a žiadame Vás informovať občanov o nasledovnom:
Každoročná ochrana lesov pred požiarmi je spojená aj s rizikom vzniku požiaru pri vypaľovaní suchej
trávy v blízkosti lesného porastu. Vplyvom vetra alebo nezvládnutia ohňa môže dôjsť k ohrozeniu života,
zdravia alebo majetku. Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov sa fyzickej osobe zakazuje, okrem iného, zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu a vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Ak sa preukázateľne zistí, že občan sa dopustil
priestupku podľa zákona o ochrane pred požiarmi, bude postihnutý buď pokutou do 99 € v blokovom
konaní, alebo pokutou do výšky až 331 € v priestupkovom konaní.
I keď zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov nezakazuje spaľovať
napr. pohrabanú suchú trávu alebo ostrihané konáre v malých kôpkach na miestach, kde nemôže dôjsť
k rozšíreniu ohňa, uvedený spôsob zneškodňovania odpadu je neekologický a je v rozpore s občianskym
zákonníkom, ktorý hovorí, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami alebo čím by vážne ohrozoval výkon ich práv.
Vzhľadom na tieto skutočnosti, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali
akéhokoľvek pálenia suchej trávy resp. iného odpadu a uprednostnili ekologický spôsob jeho
zneškodnenia, napr. kompostovaním.
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