
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  
upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov  

na prísny  zákaz   vypaľovania tráv a zakladania ohňov 

Zákaz 
 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
 zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu 
 spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu. 

Fyzická osoba nesmie 

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

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
 zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 

ďalej je občan povinný 

 dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred 
požiarmi 

 dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru. 

Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie 
fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na 
majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo 
zviera. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru 

 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 
 uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 

jeho šírenia, 
 ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť 

jeho uhasenie, 
 poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa 

hasičskej jednotky alebo obce. 

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného 
riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, 
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov. 

Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto 
sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania 
platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia 
budú vyvodzované prísne postihy. 



Zároveň    upozorňujeme,    že    od   17.03.2020   od  06.00 hod. 
je  v  územnom obvode   okresu  Čadca  a   Kysucké  Nové  Mesto 

 
vyhlásený 

 
ČAS  ZVÝŠENÉHO  NEBEZPEČENSTVA  VZNIKU  POŽIARU 

kedy je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

 

 
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných  pozemkov v súvislosti s  ochranou  lesa   
pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 121/2002 Z. z. 
 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í   najmä: 
 
• zabezpečovať  v lesoch  a v ich ochrannom  pásme  hliadkovaciu činnosť;  pre osoby 
vykonávajúce hliadkovaciu činnosť  vypracúvať časový harmonogram s určením trasy 
pochôdzok  a  s uvedením konkrétnych  časov a  miest, kde sa má  hliadkovacia služba  
v danom   čase  nachádzať;  zabezpečiť   jej   vhodný   systém  spojenia  s  ohlasovňou 
požiarov, 
• zabezpečiť  umiestnenie  potrebného  množstva  protipožiarneho náradia na určenom 
mieste v závislosti od plochy lesných porastov, 
• udržiavať  existujúce  prejazdové   cesty,  zvážnice  a   zdroje   vody   v  stave,  ktorý 
umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie  na účinný zásah. 
  

 

 

 

Oddelenie požiarnej prevencie 
Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

 


