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Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Opoj

Obec Opoj, na základe samostatnej pôsobnosti podľačlánku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 4 ods.1 aods. 3 písm. n) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 58/2014 Z.z. o
výbušninách,výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vznení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenieo obmedzení
používania pyrotechnických výrobkov na území obce Opoj(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 výrobkovkategórie F2, F3, T1 a P1.
(2) Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce Opoj (ďalej len
„obec“) upravuje z dôvodu ochrany verejného poriadkua zabráneniu rušenia obyvateľov
obce zábavnou a inou pyrotechnikou.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základenariadenia vlády SR
č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnickýchvýrobkov na trhu takto:
a) zábavná pyrotechnika
 kategórie F1 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľminízke nebezpečenstvo
a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorúmožno používať v obmedzených priestoroch
vrátane zábavnejpyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
 kategórie F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízkenebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používaťvonku v obmedzených priestoroch,
 kategórie F3 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredneveľké
nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkýchotvorených
priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá preľudské zdravie,
 kategórie F4 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysokénebezpečenstvo,
ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby aktorej hladina hluku nie je
škodlivá pre ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika
 kategórie T1 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie najavisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
 kategórie T2 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie najavisku, ktorý môžu
používať len odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky
 kategórie P1 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavnápyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízkenebezpečenstvo,
 kategórie P2 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavnápyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené nazaobchádzanie alebo na používanie len odborne
spôsobilými osobami.
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DRUHÁ ČASŤ
OBMEDZENIE POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
Čl. 3
(1) Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2a F3 na území obce
s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku(Silvestra) v čase od 18:00 hodiny do dňa 1. 1.
nasledujúcehokalendárneho roku (Nového roku) do 02:00 hodiny. V inom čase
jepoužívanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce zakázané.
(2) Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 naúzemí obce na
použitie pri kultúrnych, športových podujatiacha obdobných spoločenských podujatiach
len do 22:00 hodiny, abynedochádzalo k rušeniu nočného pokoja. V inomčase a na iný
účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1na území obce zakázané.
(3) Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 naúzemí obce na
použitie len v súlade s technickým účelom, pre ktoré bolivyrobené. Používanie na iný
účel na území obce je zakázané.
Čl. 4
(1) Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkovkategórie F2, F3, T1 a
P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
(2) Používanie
pyrotechnických
výrobkov
kategórie
F1
nie
je
týmto
VZNobmedzené,nakoľko takéto obmedzenie nie je v kompetencii obce v zmysle zákona.
(3) Všeobecne však osoba používajúca pyrotechnické výrobky ktorejkoľvekkategórie by
mala postupovať podľa pokynov výrobcu pyrotechnickéhovýrobku a brať ohľad na
možný vznik škody na majetku a ujmy nazdraví, za ktoré nesie zodpovednosť.
(4) Pyrotechnické výrobky kategórie F4, T2, a P2 smú používať iba odbornespôsobilé osoby
na základe povolenia obvodného banského úradu, ktoréje podmienené súhlasom obce v
zmysle zákona.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)

Čl. 5
Kontrola dodržiavania ustanovení
Zistené porušenia ustanovení tohto VZN oznamujú všetci na OcÚ Opoj.
Čl. 6
Priestupky a správne delikty

(1) Priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneníneskorších
predpisov sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší povinnosťzdržať sa používania
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1a P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 je možné uložiť pokutu do 33,00EUR.
(3) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba –podnikateľ ak poruší
toto VZN.
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(4) V prípade správneho deliktu v zmysle odseku 3 môže Obec Opoj právnickej osobe alebo
fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutudo 6638,00EUR.1
Čl. 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ............................ .
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v obci Opoj dňa ...........................uznesením
č. ...................

Mgr. Peter Bartovič
starosta obce

1

§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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