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Obec Sokoľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 Vyhlášky 536/1991 Zb. Slovenského
banského úradu a § 1 Nariadenia vlády č. 398/1999 Z. z. v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2012
o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Sokoľany

§1
Účel nariadenia
Účelom vydania tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je
zabezpečenie verejného poriadku v obci a zvýšenie bezpečnosti pri používaní
pyrotechnických výrobkov, určených najmä na zábavné a oslavné účely, v snahe
zabrániť škodám na zdraví a majetku.
§2
Výklad pojmov
1. Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované
pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené
na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely.
2. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa
nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely
sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried TO, T1 a T2. Parametre na
zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried
ustanovuje § 1
nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. z. ktorým sa upravujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické
výrobky.
3. Ohňostrojové práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové
alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné
účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom
časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.
4. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sa rozumejú všetky miesta , ktoré
slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné ( ulice, miestne
komunikácie, odstavné plochy, zástavky verejnej autobusovej dopravy, verejná
zeleň, spevnené plochy pred objektmi občianskeho vybavenia ) .

§3
Predaj pyrotechnických výrobkov
1. V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III
a podtriedy TO a T1.
2. Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať
len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov.
3. Na trhových miestach je predaj pyrotechnických výrobkov zakázaný.
4. Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických
výrobkov triedy II, III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržiavanie
návodu na používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie. Tieto
pyrotechnické výrobky sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu,
v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo výkladoch predajní sa
môžu vystavovať len ich napodobeniny.

§4
Vykonávanie ohňostrojových prác
1. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojové práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce
majú vykonať a nevyžadujú osobitné povolenie podľa odseku 2 tohto článku, musí
požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred
termínom ich vykonania. Ohňostrojové práce možno vykonať, ak obec vydá na ich
vykonanie súhlas. Vykonanie ohňostrojových prác sa musí oznámiť
preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému
okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a Policajnému zboru
najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj
súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojových prác.
2. Ohňostrojové práce, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV,
povoľuje obvodný banský úrad.
3. Oznámenie podľa odseku 1 – žiadosť o súhlas obsahuje:
a/ meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovačov ohňostrojov a údaje o
preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti
preukazu),
b/ miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojových prác, dôvod ich
vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
c/ stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným
vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.
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. Pri ohňostrojových prácach sú vlastníci (užívatelia) nehnuteľností povinní strpieť
umiestnenie výstražných alebo informačných tabúľ na zaistenie bezpečnosti života
a zdravia ľudí a ochrany majetku.

§5
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. V záujme zabezpečenia ochrany verejného poriadku a zdravia ľudí na území obce
Sokoľany, sa zakazuje používanie všetkých druhov pyrotechnických výrobkov, na
všetkých verejných priestranstvách v obci Sokoľany, s výnimkou štátnych sviatkov
a významných pamätných dní určených obcou. Týmito dňami sú 1. január, 25.
december, 26. december a 31. december. Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť
na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby starosta obce, a to v prípade
konania
zábavných,
slávnostných,
športových
a kultúrnych
podujatí
organizovaných alebo povolených obcou. V žiadosti je organizátor povinný ohlásiť
obecnému úradu dátum konania takéhoto podujatia, časové trvanie a druh
použitých pyrotechnických výrobkov.
2. Ustanovením odseku 1 tohto článku nie je dotknutý zákaz používania
pyrotechnických výrobkov triedy
II, III a IV, ktoré sa nesmú používať
v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti zdravotného strediska a kostolov,
detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, cintorínov a pri športových
podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je
súčasťou športového podujatia.

§6
Priestupky a sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN, ktoré boli prevzaté zo zákona č. 51/1988 Zb.
v platnom znení sú kontrolné orgány určené týmto zákonom oprávnené ukladať
pokuty a robiť všetky účinné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu.
2. Porušenie ustanovenia článku 5 odst. 1 tohto VZN je priestupkom podľa § 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý môže obec uložiť fyzickej osobe priestupcovi pokutu do výšky ustanovenej týmto zákonom.
3. Za porušenie ustanovenia článku 5 odst. 1 tohto VZN môže starosta obce uložiť
právnickej osobe alebo osobe oprávnenej na podnikanie pokutu v súlade
s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
§7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli.

V Sokoľanoch, dňa 7. 9. 2012.

Ing. Tomáš Suchý
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN 1/2012:
Rozdelenie pyrotechnických výrobkov podľa nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z.
v znení neskorších predpisov, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky (§1 ods. 2) :
• zábavná pyrotechnika • technická pyrotechnika -

triedy I , II , III
podtriedy T0 , T1, T2

Pyrotechnika triedy I ( určená spravidla pre deti ), ktorú tvoria zariadenia,
kde úlomky a časti pyrotechnických hračiek s traskavým účinkom nedoletia viac ako
0,5 m od miesta dopadu, pričom ich zvyšky nehoria a ani netlejú.
Sú to napr.:
• prskavky
• pištoľové kapsle
• traskavé bonbóny
• malé tyčinky s farebnými plameňmi
• ohňopády
• blikavky
• malé ohnivé kolesá a fontány
• lietajúce motýle
• búchajúce guľôčky
• vystreľovacie konfety
Pyrotechnika triedy II ( určená len pre dospelých ), ktorej úlomky a časti
výrobkov zábavnej pyrotechniky s traskavým účinkom neodlietajú viac ako 8 m od
miesta rozpadu, pričom zvyšky nehoria a netlejú.
Sú to napr.:
• rímske sviece
• fontány
• gejzíry
• malé výbušky
• vystreľovacie púzdra alebo rakety s náplňou farebnou svetlíc hvízdacej alebo
výbušnej zlože
• farebné dymy
• bengálske ohne
Pyrotechnika III triedy ( určená pre odpaľovačov ohňostrojov ) :
• malé talianske bomby
• delové výstrely
• ohňopády
• lietavice
• veľké rakety
• kompaktné celky vystreľovacích púzdier
• veľké japonské slnká

