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Všeobecne záväzné nariadenie
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

I. časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť pravidlá
a časové obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
na území obce Valaská.
Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany zdravých podmienok na
odpočinok a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom
a svetelným efektom z používania pyrotechniky 1 alebo iného predmetu spôsobujúceho
detonáciu2.
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností a iných objektov, na verejných priestranstvách v katastrálnom území obce
Valaská.
II. časť
Základné pojmy
§2
Pyrotechnické výrobky sa na účely tohto VZN rozumie skupina určených výrobkov,
ktoré obsahujú technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé
množstvo iných druhov výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska
požiarnej bezpečnosti, pri dodržaní návodu na použitie však neohrozujú život, zdravie
ani majetok osôb a používajú sa na zábavné a oslavné účely. Kategórie pyrotechnických
výrobkov tvoria prílohu č. 1 tohto VZN.
Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších
prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia
vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (ďalej len
„pyrotechnické efekty“).
Ohňostrojnými prácami sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické
výrobky kategórie F4.
Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta určené na
verejné užívanie, najmä cesta I. až III. triedy, priľahlé chodníky prejazdných úsekov
ciest, miestne komunikácie, verejné parkoviská, odstavné plochy, zastávky a nástupné
ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, železničná stanica, trhovisko, verejná zeleň,
chatové oblasti, spevnené plochy pred objektami občianskeho vybavenia a Námestie
1. mája.

§1 ods.1 nariadenia vlády SR č.398/1999 Z.z. –Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky
2
predmety, ktoré neprešli štátnou skúšobňou a ich uvádzanie do obehu nebolo povolené (napr. podomácky
vyrobené výbušné predmety)
1

2
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4.
5.

6.
7.
8.

§3
Používanie pyrotechnických výrobkov
Pyrotechnické výrobky možno používať len podľa návodu na jeho používanie.
Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území
obce s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roka (Silvestra) v čase od 15.00 hod. do 1.1.
nasledujúceho kalendárneho roku do 03.00 hodiny. V inom čase je používanie
pyrotechnických výrobkov na území obce zakázané.
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra
príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe
písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorá
tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná
najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo
použije iná osoba ako je žiadateľ, aj meno, priezvisko a dresu trvalého alebo
prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide
o právnickú osobu.
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických
výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania
používania.3
Obec podľa ods. 3 vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z
náležitostí podľa ods. 3, vyzve obec žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne.
V prípade, že obec vydá súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3,
môžu sa tieto výrobky použiť len v deň, na ktorý je súhlas uvedený a to do 22.00 hodiny
príslušného dňa.
Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie nad rámec
vymedzený týmto VZN.
Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na
zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.
Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 môžu len fyzické osoby
s oprávnením strelmajstra, odpaľovača ohňostrojov, pyrotechnika alebo fyzické osoby
s osvedčením predavača pyrotechnických výrobkov.4

§4
Kontrola dodržiavania VZN, priestupky a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) poverení zamestnanci obecného úradu,
b) kontrolór obce.
2. Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN sa považuje za priestupok.5
§ 53 ods. 4 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4
§ 52 ods. 9 zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
5
§ 47 ods. 1, písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3

3

3. Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúce z iných právnych prepisov.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Valaská dňa
X.Y.2021, uznesením č. .........................
3. Toto VZN nadobúda účinnosť uplynutím 15 – ho dňa od jeho vyhlásenia.
V obci Valaská, dňa:
.............................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnené na webovom sídle obce dňa:
Zvesené dňa:
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Príloha č. 1 k VZN č.XY/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území
obce Valaská
KATEGÓRIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
a) zábavná pyrotechnika (pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely zaradené
podľa nebezpečenstva do kategórií F1, F2, F3 a F4):
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 budov.
Kategória F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch.
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.
Kategória F4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú možno
používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.
b) scénická pyrotechnika (zaraďuje sa podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1
a T2):
1. kategória T1: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorá
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
2. kategória T2: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorú možno
používať len odborne spôsobilé osoby.
c) iné pyrotechnické výrobky (zaraďujú sa podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1
a P2)
1. kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo,
2. kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými
osobami.
Podľa § 8 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní
pyrotechnických výrobkov na trhu je daná povinnosť výrobcu zabezpečiť, aby
pyrotechnický výrobok bol označený a označenie pyrotechnického výrobku obsahuje aj
kategóriu pyrotechnického výrobku.
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Príloha č. 2 k VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Valaská

ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA POUŽITIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
KATEGÓRIE F2 A F3
Meno a priezvisko žiadateľa (názov): ...........................................................................................
Adresa /sídlo/ žiadateľa, PSČ: ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kontaktná osoba: ..........................................................................................................................
e-mail: ...........................................................................................................................................
tel. č.: ............................................................................................................................................
Dátum konania: ...........................................................................................................
Miesto konania: ...........................................................................................................
Čas trvania: od ..........................hod. – do .......................... hod. (max. do 22.00 hod)
Druh použitých pyrotechnických výrobkov – kategória: ..............................................................
Dôvod odpálenie ohňostroja (súčasť podujatia, rodinná oslava a iné uviesť)
.......................................................................................................................................................

Podpis žiadateľa
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