OBEC BISKUPOVÁ

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Biskupová
číslo 2/2018
o používaní zábavnej pyrotechniky

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 13.11.2017 do 28.11.2017
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 39/2017 dňa 30.11.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2017
Účinnosť nadobúda dňa:16.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Biskupovej sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods.4
písm. g) zákona 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, a vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie).
I. časť
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie
zábavnej pyrotechniky na území obce Biskupová a zabezpečiť verejný poriadok
a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobených
hlukom z používania zábavnej pyrotechniky.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, vlastníkov, alebo
užívateľov nehnuteľností a iných objektov umiestnených na verejných priestranstvách
alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
II. časť
Vymedzujúce ustanovenia
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Zábavnou pyrotechnikou na účely tohto VZN sa rozumejú pyrotechnické výrobky podľa
Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z., o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na
trhu a to kategórie F2, F3, T1 P1.
2. Ohňostrojovými prácami sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky
kategórie F4 podľa zákona č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií.

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 ihriská,
futbalové ihrisko, cintoríny, mosty, vodné toky, ich nábrežia a pod.)
4. Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce 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
chemických reakcií.
5. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.

Článok 3
Kategórie pyrotechnických výrobkov
1. Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo ich
účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane hladiny hluku do kategórii:
a) zábavná pyrotechnika,
b) scénická pyrotechnika,
c) iné pyrotechnické výrobky
2. Zábavná pyrotechnika – pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú
podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií F1, F2, F3 a F4
a)
kategória F1 : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke
nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno použiť v
obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo
vnútri obytných budov,
b)
kategória F2 : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje 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.
3. Scénická pyrotechnika sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1 a T2:
a)
kategória T1: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku,
ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,
b)
kategória T2: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku,
ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby.
4. Iné pyrotechnické výrobky sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1 a
P2:
a)
kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
b)
kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne
spôsobilými osobami.

Článok 4
Predaj pyrotechnických výrobkov

1. Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobité predpisy ( napr. Občiansky
zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon č. 533/2004 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a
o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
2. Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako
15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1, nižší ako 18 rokov, ak ide
o zábavnú pyrotechniku kategórie F2, nižší ako 21 rokov, ak ide o zábavnú
pyrotechniku kategórie F3, nižší ako 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie
T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

3. Výrobca, dovozca a distribútor nesmú sprístupňovať na trhu pre iné ako odborne
spôsobilé osoby zábavnú pyrotechniku kategórie F4, a scénickú pyrotechniku kategórie
T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.

4. Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2
upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podať
vysvetlenie.
5. Pyrotechnické výrobky sa smú vystavovať len v pôvodnom balení výrobcu.

6. Vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov
uvedených v ods. 2.

7. V priestoroch predajne sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických
predmetov.

Článok 5
Povinnosti pred vykonaním ohňostrojov

1. Ohňostroj môže žiadateľ uskutočniť len so súhlasom obce po predchádzajúcom
oznámení obvodnému banskému úradu.

2. Ten, kto chce ohňostrojové práce vykonávať, musí požiadať obec o vydanie súhlasu
s ich vykonaním a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania.

3. Žiadosť o súhlas obsahuje :
a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a odpaľovačov
ohňostroja ( osoby zodpovednej za ohňostroj ), číslo a dátum vydania preukazu
odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal,
b) druh použitých pyrotechnických výrobkov,
c) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku, jeho trvanie
a dôvod vykonania, taktiež situačný náčrt okolia v rozsahu 300 m.
4. Ohňostrojové práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov,
z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za
riadny výkon ohňostrojových prác.
5. Súhlasné stanovisko vydá Obec Biskupová, ktorá odpis oznámenia zašle na OR PZ v
Topoľčanoch.

Článok 6
Povinnosti pred použitím zábavnej pyrotechniky

1. 1.Zábavnú pyrotechniku kategórie F2, F3, T1, P1, je na území obce Biskupová
zakázané používať mimo obdobia vymedzeného v článku 5, ods.2, písm. a.)
2. Pri jednorazovom použití zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3, T1, P1,( napr.:
svadba, rodinná oslava a iné), musí prevádzkovateľ požiadať o súhlas Obec Biskupová
aspoň 5 dní pred termínom vykonania.

3. Žiadosť o súhlas obsahuje :
a) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo zodpovednej osoby za použitie pyrotechniky
b) druh použitých pyrotechnických výrobkov,

c) miesto, vrátane dátumu a hodiny začiatku, jeho trvanie a dôvod vykonania.

III. časť
Zodpovednosť za porušenie povinností
Článok 7
Priestupky a sankcie

1. Priestupkom proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o priestupkoch“) je
používanie zábavnej pyrotechniky na území obce Biskupová.
2. Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými
a) použije zábavnú pyrotechniku na území obce Biskupová s výnimkou 31. decembra
od 16:00 hodiny do 01. januára do 03:00 hodiny, týmto nie je dotknutý zákaz
používania pyrotechniky podľa osobitného predpisu,
b) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. a),
c) použije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb.
3. Za priestupok podľa odseku 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu
do 33 eur.
4. Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo
zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.

5. Výnos z pokút je príjmom obce Biskupová.

Článok 8
Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta obce,
poverení zamestnanci Obce Biskupová, poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia komisie
na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu, a vybavovania sťažností.

IV. časť
Záverečné ustanovenia
Článok 9
Účinnosť
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Biskupová o používaní zábavnej pyrotechniky na
území obce Biskupová schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 30.11.2017, uznesením
číslo 39/2017.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Biskupová o používaní zábavnej pyrotechniky
na území obce Biskupová nadobúda účinnosť dňa 16.12.2017.

Ing. Stanislav Knížat
starosta obce

