Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 3/2016
o používaní zábavnej pyrotechniky
Obec Šarovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 331/2015 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
vydáva

toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN )
Článok 1
Predmet úpravy

1.
Toto VZN sa vydáva na ochranu verejného poriadku a na regulovanie používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Šarovce.
2.
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov a návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných
objektov umiestnených na verejných priestranstvách alebo v ich bezprostrednej blízkosti na
území obce Šarovce.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1.
Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce výbušné látky alebo zmes výbušných
látok, ktoré sú navrhnuté na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo na
kombináciu týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.
( §2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

2.

Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.

( § 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

3.
Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné ( ulice, chodníky, mosty, schodiská, parkoviská,
zastávky SAD, parky, verejná zeleň, areály škôl, detské a školské ihriska, futbalové ihrisko,
cintoríny, vodné toky, ich nábrežia a pod.)
Článok 3
Kategória pyrotechnických výrobkov
1.

Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo
ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku do kategórií:

( § 4 ods.1 Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

a) zábavná pyrotechnika
b) scénická pyrotechnika
c) iné pyrotechnické výrobky
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2.

Zábavná pyrotechnika – pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa
stupňa nebezpečenstva do kategórií F1, F2, F3 a F4:

( § 4 ods.2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

3.

a) Kategória F1 – zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane
zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných domov;
b) Kategória F2 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch;
c) Kategória F3 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá
je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku
nie je škodlivá pre ľudské zdravie;
d) Kategória F4 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu
používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie.
Scénická pyrotechnika sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1 a T2:

( § 4 ods.2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

4.

a) Kategória T1 – scénická pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo
a je určená na používanie na javisku;
b) Kategória T2 - scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku,
ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby.
Iné pyrotechnické výrobky sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1
a P2:

( § 4 ods.2 písm. c) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

a) Kategória P1 – pyrotechnické výrobky iné ako zábavná a scénická pyrotechnika,
ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo;
b) Kategória P2 - pyrotechnické výrobky iné ako zábavná a scénická pyrotechnika,
ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými
osobami.
Článok 4
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
1.

Pyrotechnické výrobky kategórie F4, P2, T2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby.

( § 2 písm. e) Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu )

2.

Z dôvodu ochrany verejného poriadku na území obce je zakázané používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1* a F4**.
Tento zákaz neplatí na čas určený na deň 31. december od 18,00 hod do 02,00 hod
nasledujúceho kalendárneho dňa, t. j. 1. januára pri splnení príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov.

* ( § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov )
** ( § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov )

3.

Iné pyrotechnické výrobky okrem prípadov uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia, sa
na území obce Šarovce nesmú používať.

2

Článok 5
Priestupky a sankcie
1.

2.

3.

Priestupkom podľa § 47 ods. 1 písm. ch) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o priestupkoch ) je:
a) použitie pyrotechnických výrobkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo presviedčaním na ich používanie
b) použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Šarovce s výnimkou
31. decembra kalendárneho roka od 18:00 hodiny do 02:00 hodiny 1. januára
kalendárneho roka
c) organizovanie alebo inak napomáhanie činnosti uvedenej v písm. b)
d) použitie pyrotechnických výrobkov tak, že ohrozí život, zdravie alebo majetok
občanov.
Za priestupok v zmysle odseku 1, a to za porušenie tohto VZN:
a) fyzickou osobou podľa § 48 zákona o priestupkoch a za jeho porušenie, je možné
uložiť pokutu do výšky 33,00 EUR;
b) fyzickou osobou podľa § 47 ods. 1 písm. ch ) zákona o priestupkoch a za jeho
porušenie, je možné uložiť pokutu do výšky 500,- EUR;
c) právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a)
zákona o obecnom zriadení ( správny delikt ), je možné uložiť pokutu do výšky
6.638,- EUR, a to obcou v zastúpení starostkou obce.
Výnos z pokút je príjmom obce Šarovce.
Článok 6
Spoločné ustanovenia

1.
2.

Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov SR.
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta obce,
poverení zamestnanci obce Šarovce, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia
občianskej hliadky.
Článok 7
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce o používaní zábavnej pyrotechniky na území
obce Šarovce schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2016 uznesením číslo 14/2016 .
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce o používaní zábavnej pyrotechniky na
území obce Šarovce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

PaedDr. Katarina Tabačeková
starostka obce

3

