Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nová Dedinka č. 3/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Nová Dedinka
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Dedinka, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zák.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 2 zák.č. 58/2014 Z.z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uznieslo sa dňa 3.11.2016, na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území Obce Nová Dedinka :
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Ustanovenie § 53 ods. 2 zák.č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, umožňuje obci z dôvodu ochrany
verejného poriadku obmedziť, alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov
kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.
Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Pyrotechnickým výrobkom, pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„VZN“) je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky, alebo zmes výbušných látok,
ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo na
kombinácie týchto efektov, prostredníctvom jednotlivých exotermických reakcií.
2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok, určený na zábavné účely.
3. Scénickou pyrotechnikou je výrobok určený na použitie na javisku v interieri, alebo
v exterieri, pri filmovej alebo televíznej produkcii, alebo na iné podobné použitie.
4. Pyrotechnické výrobky podľa § 4 ods. 2 nar. vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní
pyrotechnických výrobkov na trhu, sa zaraďujú do týchto kategórií :
4. 1/ zábavná pyrotechnika
a/ kategórie 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,
b/ kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,.
c/kategórie 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,
d/ kategórie 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,
4.2. scénická pyrotechnika
a/ kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
b/ kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu
používať len odborne spôsobilé osoby,
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4.3 iné pyrotechnické výrobky
a/ kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
b/ kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne
spôsobilými osobami.
Čl. III.
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
1. Používanie pyrotechnických prostriedkov kategórie F2, F3, P1 na celom území Obce
Nová Dedinka je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané, s výnimkou od 23,00
hodiny 31.decembra do 01,00 hodiny 1.januára.
2. Používanie scénickej pyrotechniky kategórie T1 na území obce pri kultúrnych a iných
podujatiach je povolené len do 22,00 hodiny, aby nebol rušený nočný pokoj.
3. Pyrotechnické výrobky kategórií F4, T2 a P2 môžu používať iba odborne spôsobilé osoby.
Na použitie týchto pyrotechnických výrobkov musí vydať súhlas obvodný banský úrad, na
základe písomného súhlasu obce.
Čl. IV.
Priestupky a správne delikty
1. Priestupku podľa § 48 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov sa
dopustí ten, kto v rozpore týmto VZN poruší povinnosť zdržať sa používania
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 alebo ich používa v rozpore s týmto
VZN. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33,00 Eur.
3. Právnická osoba, alebo fyzická osoba- podnikateľ, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí
správneho deliktu, za ktorý obec uloží pokutu do 6.638,00 Eur.
Čl. V.
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, alebo ním poverení zamestnanci
obce.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN prerokovalo obecné zastupiteľstvo Obce Nová Dedinka, na svojom zasadnutí
dňa 3.11.2016 a schválilo uznesením č. 64/2016.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ...............2016.
3. Zrušuje sa VZN Obce Nová Dedinka o používaní zábavnej pyrotechniky na území Obce
Nová Dedinka, schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2010.
V Novej Dedinke, dňa 4.11.2016
Viola T a k á č o v á
starostka obce
Vyvesené: 4.11.2016
Zvesené:

