OBEC SVÄTÝ PETER

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 4/2017
O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY NA ÚZEMÍ OBCE SVÄTÝ
PETER

Predkladá:
Ing. Terézia Horváthová
05. júna 2017

Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 4/2017
o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce S v ä t ý P e t e r
Obec Svätý Peter ( ďalej len obec ) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písmeno f) a § 6 odsek 1
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej tiež ako VZN ).

Článok 1
Predmet úpravy
1.) Účel na ktorý sa vydáva toto VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Svätý
Peter je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie zábavnej pyrotechniky
a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným
narušením spôsobených hlukom z používania zábavnej pyrotechniky.
2.) Platnosť tohto VZN sa vzťahuje na obyvateľov obce, návštevníkov obce, pre vlastníkov alebo
užívateľov nehnuteľností a iných objektov umiestnených na území obce.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1.) 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 tých efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií
2.) Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
3.) Scénickou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri
alebo exteriéri, pri filmovej produkcii alebo televíznej produkcii alebo na iné podobné
použitie.
4.) Odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podľa osobitného
predpisu na zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou kategórie F 4 alebo inými
pyrotechnickými výrobkami kategórie P 2.
5.) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia
na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné ( ulice, chodníky, mosty, zástavka SAD, park
a pod. )
6.) Územím obce sa rozumie katastrálne územie obce Svätý Peter.
Článok 3
Kategórie pyrotechnických výrobkov

1.) Pyrotechnické výrobky sú zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne
nebezpečenstva vrátane hladiny hluku do kategórií :
a.) zábavná pyrotechnika – je pyrotechnika určená na zábavné a oslavné účely zaradená
podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií :
1.) kategória F 1 – predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo, zanedbateľnú hladinu
hluku, možno ju používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky,
ktorú možno používať vo vnútri obytných budov;
2.) kategória F 2 – predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku, možno
ju používať v obmedzených priestoroch;
3.) kategória F 3 – predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, určená na používanie
vonku na veľkých otvorených priestranstvách, hladina hluku nie je škodlivá pre
ľudské zdravie;
4.) kategória F 4 – predstavuje vysoké nebezpečenstvo, môžu ju používať len odborne
spôsobilé osoby a hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie
b.) scénická pyrotechnika – sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečnosti do kategórií:
1.) kategória T 1 – scénická pyrotechnika určená na používanie na javisku, ktorá
predstavuje nízke nebezpečenstvo ;
2.) kategória T 2 – scénická pyrotechnika určená na používanie na javisku, na ktorej
používanie musí byť osoba odborne spôsobilá ;
c.) iné pyrotechnické výrobky – zaraďujú sa podľa stupňa nebezpečnosti do kategórií :
1.) kategória P 1 – sem patria pyrotechnické výrobky iné ako zábavná alebo scénická
pyrotechnika, s nízkym stupňom nebezpečenstva;
2.) kategória P 2 – pyrotechnické výrobky iné ako zábavná a scénická pyrotechnika,
ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie len odborne spôsobilými
osobami.
Článok 4
Predaj pyrotechnických predmetov

1.) Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy ( napr. Obchodný
zákonník č. 513/1991 Zb.; Občiansky zákonník č. 40/1960 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 triedy F 2 ( napr. rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky,
vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej alebo výbušnej
zlože, farebné dymy, bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier, F 3 (
napr. malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky
vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká ) a podtriedy T 1 ( zodpovedajú pyrotechnickým
výrobkom triedy F 2 a F 3 ), môžu predávať len osoby, ktoré disponujú oprávnením
pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov prípadne osoby, ktoré absolvovali
výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov.
3.) Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov podľa ods. 2 upozorniť na
dodržiavanie návodu na používanie a v prípade nejasností poskytnúť vysvetlenie.
4.) Pyrotechnické výrobky triedy F 2, podtriedy T 1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P 1
môžu nadobudnúť a používať iba osoby staršie ako 18 rokov a pyrotechnické výrobky triedy F
3 osoby staršie ako 21 rokov.

5.) Pre iné ako odborne spôsobilé osoby nesmú byť na trhu sprístupnené :
a.) zábavná pyrotechnika kategórie F 4
b.) scénická pyrotechnika kategórie T 2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P 2.
6.) Pyrotechnické predmety sa môžu vystavovať len v pôvodnom balení výrobcu
7.) Vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov uvedených
v odseku 2.
Článok 5
Povinnosti pred vykonaním ohňostrojov

1.) Ohňostroj, pri ktorom budú použité pyrotechnické výrobky triedy I; II; III;, môže žiadateľ
uskutočniť len so súhlasom obce. Na vykonanie ohňostrojových prác pri ktorých budú použité
pyrotechnické výrobky triedy IV. Je potrebné povolenie obvodného banského úradu.
2.) Pre vykonanie ohňostrojových prác je potrebné požiadať obec o vydanie súhlasu a to
najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania. O súhlas obce musí požiadať osoba, ktorá
ohňostrojové práce bude vykonávať resp. osoba pre ktorú sa budú tieto práce vykonávať ak
nejde o povolenie podľa § 27 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb., ktoré vydáva obvodný banský
úrad.
3.) Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať :
a.) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a odpaľovačov ohňostroja,
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;
d.) stručný opis okolia v okruhu 300 m s doloženým situačným náčrtkom okolia
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.) Oznámenie o vykonaní ohňostrojových prác s priloženým súhlasným stanoviskom obce sa
zašle obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského
a záchranného zboru a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným
vykonaním.
Článok 6
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely

1.) Pyrotechnické výrobky triedy F 4; P 2; T 2;, môžu používať len odborne spôsobilé osoby.
2.) Z dôvodu ochrany verejného poriadku na území obce je na vykonávanie ohňostrojových prác
nevyhnutne postupovať podľa článku 5. Toto neplatí na čas určený na 31. december od 18.00
hod. do 02.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa, t. j. 1. januára po splnení príslušných
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Článok 7
Priestupky a sankcie

1.) Priestupkom proti verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov je používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obce
Svätý Peter bez súhlasu obce.
2.) Priestupkom podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými :
a.) použije zábavnú pyrotechniku na území obce s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do
1. januára 02.00 hod. Týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických
predmetov podľa osobitného predpisu;
b.) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmene a);
c.) použije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb.
3.) Za priestupok v zmysle odseku 2, a to za porušenie tohto VZN :
a.) fyzickou osobou podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov je možné uložiť pokutu do výšky 33,- Euro;
b.) fyzickou osobou podľa § 47 ods. 1 písmeno ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je
možné uložiť pokutu do výšky 500,- Euro;
c.) právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v zmysle § 27 ods. 1 písmeno
a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ( správny delikt ) je možné uložiť pokutu
do výšky 6 638,- Euro a to obcou v zastúpení starostom obce.
4.) Výnos z pokút je príjmom obce.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1.) Pre oblasti, ktoré neupravuje toto VZN platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
2.) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecný úrad Svätý Peter a poslanci
Obecného zastupiteľstva obce Svätý Peter.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.) Toto VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Svätý Peter bolo schválené
obecným zastupiteľstvom dňa .......... 2017 uznesením číslo . ...... 2017 a nadobudne účinnosť
dňa : ......................... 2017.
2.) Schválené VZN číslo :........ 2017bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce dňa : ........................ 2017 na dobu 15 dní.

V Svätom Petre, dňa : 5. júna 2017

Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce

