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Obecné zastupiteľstvo obce Dvory nad Žitavou v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej
republiky, § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
/ďalej len zákon o obecnom zriadení/ a podľa § 4 ods. 3 písm. d), f), g), h), n) a § 11 ods. 4
písm. g) zákona o obecnom zriadení, a § 53 ods. 2 zákona 58/2014 o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.311/2015 Z.
z. a nariadenia vlády č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v platnom
znení, vydáva toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

č. 1 / 2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
vo Dvoroch nad Žitavou
§1
Účel
1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dvory nad Žitavou /ďalej len VZN/
je určenie pravidiel používania pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely, a to
najmä miesto, čas ich príležitostného použitia v obci Dvory nad Žitavou v súlade s vyššie
vymedzenými právnymi predpismi..
2) Toto VZN sa vydáva v súvislosti s výkonom samosprávy najmä v oblasti správy miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
udržiavania čistoty v obci, správy a údržby verejnej zelene a verejného osvetlenia, a to hlavne
za účelom utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce, ochrany životného prostredia a zabezpečovania verejného poriadku v obci
Dvory nad Žitavou.
§2
Základné pojmy
1) Definícia pojmu pyrotechnické výrobky pre účely tohto VZN je obsiahnutá v §4
Nariadenia vlády SR č. 70/2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
2) Definície pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 sú uvedené v Prílohe tohto
VZN.
§3
Používanie zábavnej pyrotechniky
1) Na celom katastrálnom území Obce Dvory nad Žitavou sa zakazuje používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1.
2) Zákaz podľa odseku 1 neplatí dňa 31. decembra v čase od 12,00h do 24,00h a dňa 1.
januára od 0,00h do 22,00h bežného roka.

3) Zákaz podľa ods. 1 neplatí pre kultúrne a športové podujatia, ktorých organizátorom alebo
spoluorganizátorom je Obec Dvory nad Žitavou.
§4
Sankcie
1) Podľa § 13 ods. 9 zákona o obecnom zriadení starosta obce môže právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638,- €, ak
a) poruší toto nariadenie, alebo
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest.
2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom. Za porušenie povinnosti
uloženej právnickej osobe zodpovedá ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať a ak
ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz, pričom sa postupuje podľa príslušných
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov podľa § 47
priestupky proti verejnému poriadku, ods. 1, písm.ch) použije pyrotechnické výrobky v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie, za
ktorý priestupok je možné uložiť pokutu do 165,- €.
3) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- Obecná polícia v Dvoroch nad Žitavou,
- poverení zamestnanci obce Dvory nad Žitavou,
- hlavný kontrolór obce Dvory nad Žitavou
§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Dvory nad Žitavou č. 147/18022016 zo dňa 18. februára 2016.
2) Súčasťou tohto VZN je aj Príloha k VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na
zábavné a oslavné účely vo Dvoroch nad Žitavou.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej
tabuli obecného úradu.

Dvory nad Žitavou, dňa 1. 2. 2016

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Príloha k VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely vo Dvoroch nad Žitavou
§ 4 Nariadenia vlády SR č. 70/2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

Kategórie pyrotechnických výrobkov
(1) Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo
ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje
zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody
podľa § 14.
(2) Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:
a) zábavná pyrotechnika
1. 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,
2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
3. 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,
4. 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,
b) scénická pyrotechnika
1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje
nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu
používať len odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky
1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými
osobami.
§5

Vekové obmedzenia a iné obmedzenia
(1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky
kategórie P1.

(2) Výrobca, dovozca a distribútor nesmú sprístupňovať na trhu pre iné ako odborne spôsobilé
osoby
a) zábavnú pyrotechniku kategórie F4,
b) scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.
(3) Iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 na použitie v motorových vozidlách vrátane
airbagov a napínačov bezpečnostných pásov sa nesprístupňujú na trhu spotrebiteľom, ak
neboli zabudované do motorového vozidla alebo oddeliteľnej časti motorového vozidla.

