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Ooatrenia zameranó na ochranu úrodv pred ooZiarmi v roku 20|9

_

usmernenie.
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Kazdoroénji z}óI úrody si vyiaduje komplexné zabezpeöenie opatrení i na ú$eku ochíany
píed poziaími, Dóleiitost' tr,chto úloh §i mózemo priblirit' cez §tatistiku poiiarovosti,

V roku 2018 vzniklo na úzcrni sloven§kej republiky 9 288 poziarov, óo v porovlrani
icim rokom predstavuje pokles o 355 pripadov. V dósledku t:íchto poziarov
predchádzaj
s
zom.elo 49 osób (o 6 menej ako vlani). Rózíle druhy zraneni utrpelo l94 osób, öo je o 30 mene.j
ako v predchádzajúcom roku, Najéastej§ou pííöinou vzúiku pozialov bola ncdbalosl'
a neopatmosi dosPelich osób (44 % z celkového poófu pozialov), porucha, nevyhovujúci stav
vykulovacich teIies (16 % z celkového poófu poiiarov), prevádzkovo-technické poruchy (l4 %
z celkového poötu poziarov).

l

Na üzemí Nitrianskeho kraja vzniklo v roku 2018 spolu 82? poziaíov, ktoré §pósobili
priame §kody vo vi,ske 2.208.ó20.- eur. Zásahom hasió§kí,ch jednotiek boli uchránené hodnoty
Vo vy§ke 12,32],960,_ eur. Píi t:íchto poziaroch do§|o k u§mneniu 8 osób a |5 osób bo|o
zranenj,ch,

Prehl'{d poriarovosti v Nitrian§kom kraji v roku 20t8
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Pol'noho§Dodár§tvo - v tomto odvelvi vzniklo na územi Nittianskeho kraja 5ó poiiaíov, ktoíó
sp6sobili priame §kody vo l,i§ke 163,760,- eur, zá§ahom hasióski,ch iednotiek boli uchíánelló
hodnoty vo vi§ke l,27{i.ó60,- cur, Na územíokesu Komámo vzniklo v odvgtvi
pol'nohospodárstva 13 poZiarov. ktoré §pósobili priamc §kody vo vi§kc 44.200,_ cur, zásahonr
hasiéskej jednotky okresného riaditel'siva Hasiöského a záchranného zboru Komámo boli
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vi§ke 137.000,- €uI. ?ri uved€nich poziarcch nedo§lo k usmneniu ani

Na predchádzanie vznikü poriarov je tiadúce. aby obce vo svojej pó§obnosti
prostrednictvom samo§právnych orgIínov v sledovanom obdobi lealizovali opar;nia najmá v
oblasti preventivno_vj,chovného pösobenia smercm k obéanom, tieZ súkomne hospodáiiacim
Iol'nikom. V spolupíáci § polhohospodár§kymi or8anizáciami v územnom obvode obóe je numé,
aby zabezpeéili akcieschopno§f mobilnej po,iamej techniky a v§etki§h prostriedkov poziamej
ochfany.

V

rámci preventivno_vichovnej óinnosti j€ potrebílé oböanov upozomif na základné
povinnosti v öase zvi§eného nebezpeóen§tvo vzniku poziarov, a to :
- nefajöil a hepouiivaf otvoreni ohei na miestach §o zvi§enim nebezpoöenstvom
vzniku poZiaru,
_ Dezakladaf oheú v prie§toíoch,
kde móze dójsf kjeho roz§ireniu, nevypal'ovaí porasty,
- dbat' na zvj,§enú opatrno§f pri zaobchádzani s ohiom a poziame nebezpeónimi
látkami
v óa§e zberu a skladovania úrody, v obdobi sucha,
upozomil o§tatné podnikatelské §ubjekty v obci hospodáriace na p6de na prrvrnnosti
vyplfoajúce z § 4, § 5 zákona é. 3l4l2}Ol Z.z, o ocÁt^n pred poZiarmi v zneni neskor§ich
predrisov,§3a§8vyhlá§kyMVSRé, 12112002 Z.z. o poíiamej ptevencii v zneni neskor§ich
pfedpisov a § 2 az §l2 vyhlá§ky Mv sR óislo 258/2007 Z.z. balej je potrebné upozomit'
súkomne hospodáriacich íolílikov- ryzické osoby a obéanov na povinnosti vypljvajúce z § 14
zá*ona é. 3l4l200| Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich pleápisov, ako i na
,,Podlobno§ti o úlohách fyzickich os6b.', ktorlmi sa upravujú zásady protipozi;mej bezrgönosti
pri öinnostiach so zvi§enim neb€zpeéen§wom vzniku poziaru 3la az 3l} vyhlá§iy Mv sR ó.
§
12|/2002 z.z. o poziaínej prevencii v zneoi neskor§ích predpisov.
J€ po§ebné

Pri zabezpeéovani úloh súvi§iacich so zabezpeöovanim poziamej ochrany píi zbere

skladovani obilovin a objertrovich kmovin na úrovni obci sa odporuéa najmá:

,

a

prerokovat' v orgáne obce úlohy vypllvajúce zo zabezpeéenia ochrany úrody pred poziarmi
preverif akcieschopno§t' poria.nej techniky a jednotky Dobrovolhého ha§iöského *oru
obce, zá§oby PHM a pouiitelbo§f vodni,ch zdrojov,
prev€rit' po;i&my poriadok obce a zabezpeéii sp!ávnu öiítnosl obecnlch ohlasovni po2iarov
a zariad€íli na vyhlá§enie poziam€ho popl8chu, podl]a morno§ti poéas zberového obdobia.
podl'a situácie ustanovil na poriamych zbrojniciach obcí sálu pohotovosf.
zabezpedit' dóslednú preventivno-vi,chovnú öimosf v podmienkach obce,
vykonaf preventlvne plotipoziame kontíoly u podnikatel'§kich §ubjektov hospodáriacich na
p6de, ktoré nie sú zaradené do kontrolnej öinnosti orgánov §tátncho poliamehó dozoru.

Preveírtivno-vichovnú éinnosídoporuóujeme vykonaf dostupDimi oznamovaciml
prostriedkami, najmá obecnimi rozhlasmi. V prílohe Vám zasielame vzor relácie do miestneho
roálasu.
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