VZN č.3/2016
o obmedzení používania pyrotechnických
výrobkov na území obce Zborov

OBEC ZBOROV

Schválené na 19. zasadnutí OZ dňa 15.12.2016 uznesením A 19.4/2016

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obe Zborov
Obec Zborov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa §4 ods.1 a ods.3 písm. n/ a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Zborov / ďalej len „ VZN „ /.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1./ Obec môže v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len „zákon“/ obmedziť alebo
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 na území obce.
2./ Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce Zborov / ďalej len
„obec“ / sa upravuje z dôvodu ochrany verejného poriadku a zabráneniu rušenia obyvateľov
obce zábavnou a inou pyrotechnikou.

Čl.2
Vymedzenie základných pojmov
1./ Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe nariadenia vlády
SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu takto :
a/ zábavná pyrotechnika
- kategória F1 – je 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 budov,
- kategória F2 – je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,

- kategória F3 – je 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,
-kategória F4 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú
môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie,
b/scénická pyrotechnika
- kategória T1 – je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
- kategória T2 – je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu
používať len odborne spôsobilé osoby,
c/ iné pyrotechnické výrobky
- kategória P1 – sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
- kategória P2 – sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými
osobami,
d/ ohňostrojové práce
- sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky
pyrotechnických výrobkov určených na zábavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky
spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí
a z vopred určeného miesta pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4, na
ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu.

DRUHÁ ČASŤ
OBMEDZENIE POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
Čl.3
1./ Obec Zborov obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 n území
obce s výnimkou dňa 31.12 kalendárneho roku / Silvestra / v čase od 18:00 hodiny do dňa
01.01. nasledujúceho kalendárneho roku / Nového roku / do 03:00 hodiny. V inom čase je
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce Zborov zakázané.
2./ Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na použitie pyrotechniky obcou Zborov počas
konania verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatí , ktoré obec na svojom
území organizuje.
3./ Výnimku z vyššie uvedených ustanovení tohto článku môže povoliť obec zastúpená
starostom obce na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Predmetná
žiadosť musí byť doručená obci najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím,
pričom musí obsahovať údaje uvedené v Prílohe č. 1 tohto VZN. Výnimka musí mať formu
písomného súhlasu obce zastúpenej starostom obce, pričom nesmie byť v rozpore s inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Písomný súhlas vydá starosta obce v lehote
najneskôr tri pracovné dni pred dátumom konania podujatia.

4./ Obec Zborov obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území
obce na použitie pri kultúrnych, športových podujatiach a obdobných spoločenských
podujatiach do 22:00 hodiny, aby nedošlo k rušeniu nočného pokoja. V inom čase a na iný
účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce zakázané.
5./ Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 na území obce na
použitie len v súlade s technickým účelom, pre ktoré boli vyrobené. Používanie na iný účel na
území obce je zakázané.
Čl.4
1./ Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1
a P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
2./ Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1 nie je týmto VZN obmedzené,
nakoľko takéto obmedzenie nie je v kompetencii obce v zmysle zákona.
3./ Všeobecne však osoba používajúca pyrotechnické výrobky akejkoľvek kategórie by mala
postupovať podľa pokynov výrobcu pyrotechnického výrobku a brať ohľad na možný vznik
škody na majetku a ujmy na zdraví, za ktoré nesie zodpovednosť.
4./ Pyrotechnické výrobky kategórie F4, T2 a P2 smú používať iba odborne spôsobilé osoby
na základe povolenia obvodného banského úradu, ktoré je podmienené súhlasom obce
v zmysle zákona.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 5
1./ Pyrotechnické výrobky na zábavne a oslavné účely všetkých kategórií sa nesmú používať
takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.
2./ Ten, kto bude používať pyrotechnické výrobky, vykonávať ohňostrojové práce, alebo ten,
pre koho sa tieto práce majú vykonať, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného
priestranstva, ku ktorému dôjde po použití zábavnej pyrotechniky, resp. skončení
ohňostrojných prác. V prípade ak osoba, ktorá použila pyrotechnické výrobky, vykonala
ohňostrojné práce, alebo osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonali, neodstráni znečistenie,
vykoná vyčistenie verejného priestranstva obec na náklady vyššie uvedenej osoby, ktorá je
oprávnená od tejto osoby vymáhať.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 6

Kontrola dodržiavania VZN, priestupky a sankcie
1./ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Obecný úrad Zborov.
2./ Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 47 ods. 1
písm. ch/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok,
za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 500,- EUR.
3./ Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ak poruší
toto VZN. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom obec v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a/ v spojení s odstavcom 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uloží pokutu do výšky 6 638,- EUR.
Čl. 7
Účinnosť
1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Zborove č. A 19.4/2016 dňa 15.12.2016 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2017 .

V Zborove
Ján L u k á č
starosta obce
Vyvesené: 25.11.2016
Schválené OZ: 15.12.2016
Vyvesené po schválení OZ: 16.12.2016
Účinnosť: 01.01.2017
Zvesené: 01.01.2017

Príloha č.1

Žiadosť o vydanie súhlasu/povolenia

na použitie pyrotechnických výrobkov
Meno, priezvisko žiadateľa / právnické osoby uvedú obchodné meno / ...................................................
....................................................................................................................................................................
Adresa žiadateľa : ......................................................................................................................................
Meno, priezvisko oprávnenej / zodpovednej osoby ...................................................................................
Adresa oprávnenej / zodpovednej osoby ...................................................................................................
Číslo preukazu : ................................................ Doba platnosti: ..............................................................
Vydané : .....................................................................................................................................................
Dátum konania : ................................................ Čas konania od ...................hod. do ..................... hod.
Miesto konania : .........................................................................................................................................
Opis miesta konania : .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kategória pyrotechnických predmetov : ....................................................................................................
Dôvod akcie / uviesť pri akej príležitosti sa akcia organizuje/ : ................................................................
....................................................................................................................................................................
Prílohy / povolenia, rozhodnutia iných orgánov / : ...................................................................................
....................................................................................................................................................................

Dátum podania žiadosti : ............................................

Podpis žiadateľa : .......................................................

