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Vec 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Senici v súlade  s § 4 písm. b) a s § 

21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

 

V Y H L A S U J E 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV 
 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) 
 

v územnom obvode okresu Senica 
 

od 23.04.2019, 15:00 hod.  do odvolania 
 

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať 

zásady protipožiarnej bezpečnosti.  
 

      Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona 

č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  nesmie  najmä: 

 fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na 

miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

 vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

 zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 
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Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku 

požiaru lesa a na účinné zdolávanie požiaru lesa, podľa § 4 písm. b), § 6b a § 14 písm. n) zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov, je  p o v i n n ý   najmä: 

 zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť; 

hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä 

v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým 

systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby 

vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram 

s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce 

hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na 

oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, 

ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas 

začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať 

vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu, 

 zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia, 

 zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po 

ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu 

s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg, 

 udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom 

príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu, 

 vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané spaľovať horľavé 

látky na lesných pozemkoch pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiaru a v ich ochrannom pásme. 
 

 

 

 

Na vedomie 

Okresný úrad v Senici, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica 

Lesy SR, š. p., OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže 

 

 
 

 

 

 

plk. Ing. Ondrej Hurbanis 

riaditeľ 
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Príloha č. 1 

K č.p.: ORHZ–SE1-22–016/2019 

 

Rozdeľovník: 

 

1. Mesto Senica, (primator@senica.sk)........................................................................................ 

2. Mesto Šaštín – Stráže, (primator@mestosastinstraze.sk);(sekretariat@mestosastinstraze.sk) 

3. Obec Bílkove Humence, (ou.b.humence@bmservis.sk).......................................................... 

4. Obec Borský Mikuláš, (starosta@borskymikulas.sk)............................................................... 

5. Obec Borský Sv. Jur, (starosta@borskysvatyjur.sk);(info@borskysvatyjur.sk)...................... 

6. Obec Cerová, (obeccerova@stonline.sk);(starosta@obeccerova.sk)....................................... 

7. Obec Čáry, (obeccary@mail.t-com.sk);(starosta@cary.sk)..................................................... 

8. Obec Častkov, (obeccastkov@centrum.sk).............................................................................. 

9. Obec Dojč, (obec@dojc.sk);(starosta@dojc.sk)....................................................................... 

10. Obec Hlboké, (starosta@obechlboke.sk);(obechlboke@obechlboke.sk)................................. 

11. Obec Hradište p. Vrátnom, (obec@hradistepodvratnom.sk).................................................... 

12. Obec Jablonica, (obec@jablonica.net);(starosta@jablonica.net)............................................. 

13. Obec Koválov, (obeckovalov@stonline.sk)............................................................................. 

14. Obec Kuklov, (podatelna@obeckuklov.sk);(obeckuklov1@gmail.com)................................. 

15. Obec Kúty, (obec@kuty.sk)..................................................................................................... 

16. Obec Lakšárska Nová Ves, (laksar@stonline.sk);(ou.lnv@bmservis.sk)................................ 

17. Obec Moravský Sv. Ján, (starosta@obecmsjan.sk);(stupavska@obecmsjan.sk)..................... 

18. Obec Osuské, (obec.osuske@gmail.com)................................................................................. 

19. Obec Plavecký Peter, (obec@plaveckypeter.sk);(starosta@plaveckypeter.sk)........................ 

20. Obec Podbranč, (starosta@podbranc.sk);(oupodbranc@podbranc.sk).................................... 

21. Obec Prietrž, (obecprietrz@obecprietrz.sk);(starostka@obecprietrz.sk)................................. 

22. Obec Prievaly, (starostka.prievaly@gmail.com);(prievaly.tarkosova@gmail.com)................ 

23. Obec Rohov, (rohov@rohov.sk);(starosta@rohov.sk);............................................................ 

24. Obec Rovensko, (rovensko@rovensko.sk)............................................................................... 

25. Obec Rybky, (ou@obecrybky.sk)............................................................................................. 

26. Obec Sekule, (obecnyurad@obecsekule.sk);(adrian.krajcir@obecsekule.sk).......................... 

27. Obec Smolinské, (obecsmolinske@smolinske.sk)................................................................... 

28. Obec Smrdáky, (ousmrdaky@stonline.sk);(i.tripsanska@mail.t-com.sk)............................... 

29. Obec Sobotište, (obecsobotiste@stonline.sk);(obecsobohornak@mail.t-com.sk)................... 

30. Obec Šajdíkove Humence, (starosta@sajdikovehumence.sk);(info@sajdikovehumence.sk).. 

31. Obec Štefanov, (obecstefanov@stonline.sk)............................................................................ 

mailto:primator@mestosastinstraze.sk
mailto:starosta@obechlboke.sk
mailto:obec@jablonica.net
mailto:obeckuklov1@

