Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 02/2016
o používaní zábavnej pyrotechniky
na území obce Palárikovo

Návrh VZN vyvesený na vyhláškovej tabuli OcÚ Palárikovo 19.08.2016
Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 02/2016 zo dňa 22.09.2016.
VZN vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Palárikovo dňa 23.09.2016 na dobu 15 dní.
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Obec PALÁRIKOVO v súlade s ustanovením podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/
zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona číslo 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ zákon
o výbušninách“/
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely / ďalej len
o používaní zábavnej pyrotechniky/ na území obce Palárikovo
číslo 02/2016.
§1
Predmet úpravy
1/ Toto VZN sa vydáva na ochranu verejného poriadku a na regulovanie používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Palárikovo.
2/ Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby
podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností
a iných objektov umiestnených na území obce Palárikovo.
§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 týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických
reakcií.
2/ Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
§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
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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.
§4
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
1/ Pyrotechnické výrobky triedy F4, P2, T2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby.
2/ Z dôvodu ochrany verejného poriadku na území obce je zakázané používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a F4.
Tento zákaz neplatí na čas určený na deň 31. december od 18,00 hod. do 02,00 hod.
nasledujúceho kalendárneho dňa, t.j. 1. januára pri splnení príslušných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov.
3/ Výnimkou budú významné oslavné podujatia organizované a spoluorganizované
obcou, ktoré budú vopred min. 7 dní zverejnené a budú organizované mimo času
nočného kľudu.
4/ Pyrotechnické výrobky okrem prípadov uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia sa na území
obce Palárikovo nesmú používať.
§5
Priestupky a sankcie
1/ Priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle § 47 ods. 1 písm. ch/, § 48 zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je:
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a/ použitie pyrotechnických výrobkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie,
b/ použitie pyrotechnických výrobkov na území obce s výnimkou dňa 31. decembra od 18,00
hod. do 1. januára do 02,00 hodiny kalendárneho roka.
c/ organizovanie alebo inak napomáhanie činnosti uvedenej v písm. b/,
d/ použitie pyrotechnických výrobkov tak, že ohrozí život, zdravie alebo majetok občanov.
2/ Za priestupok v zmysle ods. 1 a to za porušenie VZN:
a/ fyzickou osobou podľa § 48 zákona o priestupkoch a za jeho porušenie, je možné uložiť
pokutu vo výške 33,- €,
b/ fyzickou osobou podľa § 47 ods. 1 písm. ch/ zákona o priestupkoch a za jeho porušenie, je
možné uložiť pokutu vo výške 500,- €,
c/ právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a/
zákona o obecnom zriadení ( správny delikt/, je možné uložiť pokutu do výšky 6.638,- €
a to obcou v zastúpení starostu obce.
3/ Výnos z pokút je príjmom obce.
§6
Spoločné ustanovenia
1/ Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
2/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Obecná polícia Palárikovo.
§7
Záverečné ustanovenia
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Palárikovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely území obce Palárikovo
uznieslo dňa 22.09.2016, uznesením číslo 18/160922.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo je zverejnené na úradnej tabuli
obce dňom 23.09.2016 na dobu 15 dní.
3/ VZN nadobúda účinnosť od 1.decembra 2016.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce
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