Obec D u b o v á v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, ustanovením § 4 ods. 3 písm. n) a ustanovením § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v platnom znení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v platnom znení
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce D u b o v á
č. 52
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1.
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území
obce Dubová („ďalej len VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie pre používanie
pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých
životných podmienok občanov pred ich možným narušením spôsobeným hlukom z používania zábavnej
pyrotechniky.
2.
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce Dubová, návštevníkov obce Dubová, právnické a
fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce Dubová, pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností a/alebo iných objektov umiestnených na území obce Dubová (ďalej spolu len „Povinná
osoba“).
Článok II.
Vymedzenie pojmov
1.
Pyrotechnickým výrobkom je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes
výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo
kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.
2.
Zábavnou pyrotechnikou sa rozumie pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
3.
Scénickou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri
alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie.
4.
Pyrotechnická zložka je mechanická zmes horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných
látok, ktorými sa chemickou premenou v podobe horenia vyvolávajú svetelné, zvukové,
dymové,
tepelné, tlakové a pohybové účinky.
Článok III.
Kategórie pyrotechnických výrobkov
Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne
nebezpečenstva vrátane hladiny ich hluku do kategórií:
a) zábavná pyrotechnika:
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,
kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
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,
kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktoré
môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b) scénická pyrotechnika:
kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu
používať len odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky:
kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.
Článok IV.
Používanie pyrotechnických výrobkov
1.
Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Dubová zakazuje používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, T1, P1 na území obce Dubová.
2.
Zákaz podľa ods. 1 toto článku VZN sa nevzťahuje na:
a)
používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 18:00 hod. dňa 31.12. príslušného
kalendárneho roka do 03:00 hod. dňa 01.01. príslušného kalendárneho roka,
b)
kultúrne, športové, umelecké alebo iné obdobné slávnostné a zábavné podujatia povolené
a/alebo organizované obcou Dubová alebo organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dubová, kde je
používanie pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia, a to na základe vopred udeleného písomného
súhlasu obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová (ďalej len „súhlas obce
Dubová“) v zmysle žiadosti žiadateľa o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na
území obce Dubová (ďalej len „žiadosť žiadateľa“),
c)
obcou Dubová povolené kultúrne, športové, umelecké alebo iné obdobné slávnostné
a zábavné podujatia organizované fyzickými a právnickými osobami pri príležitostí výročí, svadieb, jubileí
a osláv, a to na základe vopred udeleného písomného súhlasu obce Dubová v zmysle žiadosti žiadateľa.
3.
Žiadosť žiadateľa musí byť obci Dubová doručená najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným
podujatím, pričom musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
označenie žiadateľa a zodpovednej osoby,
druh podujatia, dátum a čas konania podujatia,
účel podujatia,
druh a čas použitia pyrotechnických výrobkov,
opis miesta konania podujatia a jeho okolia,
podpis žiadateľa,
vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
4.
Vzor písomného súhlasu obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov tvorí prílohu č. 2
tohto VZN. Takýto písomný súhlas obce Dubová vydá obec Dubová najneskôr 2 pracovné dni pred
konaním príslušného podujatia.
5.
Obec Dubová nie je povinná vydať písomný súhlas obce Dubová žiadateľovi na požitie
pyrotechnických výrobkov.
6.
Žiadateľ je oprávnený použiť pyrotechnické výrobky na základe súhlasu obce Dubová výlučne
v zmysle platných právnych predpisov, pričom zodpovedá za bezpečnosť a prípadné škody spôsobené
použitím pyrotechnických výrobkov.
7.
Pyrotechnické výrobky triedy F4, T2, P2 môžu používať len odborne spôsobilé osoby podľa
osobitného predpisu.
8.
Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých kategórií sa nesmú používať takým
spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.

9.
V prípade, že používateľ pyrotechnických výrobkov alebo osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonali
neodstráni znečistenie z použitia pyrotechnických výrobkov, vykoná vyčistenie verejného priestranstva
obec Dubová na náklady vyššie uvedenej osoby, ktoré je oprávnená od tejto osoby vymáhať.
Článok V.
Kontrola a sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Dubová a starosta obce

1.
Dubová.
2.
V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN fyzická osoba, dopúšťa sa priestupku proti
verejnému poriadku v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v platnom znení, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 500 € (slovom: päťsto eur). Na
prejednanie priestupku je príslušná obec Dubová.
3.
V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN právnická osoba alebo fyzická osoba –
podnikateľ, dopúšťa sa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 písm. a) zákona
č.
369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 6.638 €.
Na prejednanie správneho deliktu je príslušná obec Dubová.
4.
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania
a jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu
páchateľa.
5.
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce Dubová.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce dňa 2.10.2018.
Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dní po vyhlásení zverejnením.

V Dubovej, dňa 5.10.2018
__________________________________
Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

Príloha č. 1
Vzor žiadosti o poskytnutie súhlasu obcou Dubová na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie
F2, F3, T1, P1
Žiadateľ:
Meno a priezvisko: ...
Trvale bytom: ...
Dátum nar.: ...
Tel. č.: ...., e-mail: ...
________________________________________________________________________________
Obec Dubová
Hlavná 39
900 90 Dubová
___________________________
V Dubovej, dňa ....
Vec: Žiadosť o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová
Dolupodpísaný, ...., trvale bytom: ..., dátum nar.: .... týmto obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO:
304 735 žiadam o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová na
podujatí v zmysle nižšie uvedeného:
druh podujatia: kultúrne/športové/umelecké/iné obdobné slávnostné/iné obdobné ..
dátum konania podujatia: ...
čas konania podujatia: od ..... hod. do ..... hod.
účel podujatia: ....
druh použitia pyrotechnických výrobkov: ....
čas použitia pyrotechnických výrobkov: ....
opis miesta konania podujatia a jeho okolia: ...., a to v zmysle situačného nákresu s vyznačením
miesta použitia pyrotechnických výrobkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti,
zodpovedná osoba za použitie pyrotechnických výrobkov: ...
Týmto zároveň vyhlasujem, že predmetné pyrotechnické výrobky použijem výlučne na základe písomne
udeleného súhlasu obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová a v zmysle
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne v zmysle zákonných
ustanovení o požiarnej ochrane a BOZP, pričom beriem na vedomie, že zodpovedám za bezpečnosť a
prípadné škody spôsobené použitím pyrotechnických výrobkov.
Rovnako vyhlasujem, že predmetné pyrotechnické výrobky nepoužijem takým spôsobom, ktorý by
spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí. V prípade, že spôsobím znečistenie
z použitia pyrotechnických výrobkov, vykonám vyčistenie verejného priestranstva, v opačnom prípade
beriem na vedomie, že takéto vyčistenie vykoná obec Dubová na vlastné náklady, pričom takto vynaložené
náklady na vyčistenie verejného priestranstva je obec Dubová odo mňa oprávnená vymáhať.
S pozdravom,
___________________________________
podpis žiadateľa

Príloha: situačný nákres s vyznačením miesta použitia pyrotechnických výrobkov

Príloha č. 2
Vzor súhlasu obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová

Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 304 735
Zast.: ..., starosta
________________________________________________________________________________
....
....
....
___________________________
V Dubovej, dňa ....
Vec: Súhlas obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová
Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová, IČO: 304 735, zast.: ...., starosta v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia obce Dubová č. .... zo dňa .... o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová,
účinného odo dňa: .... týmto udeľuje súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová,
a to:
Žiadateľovi:
....
Trvale bytom: ...
Dátum nar.: ....
na podujatí: ....., dátum konania podujatia: ..., čas konania podujatia: ...., za účelom: ...., za nasledovných
podmienok:
druh použitia pyrotechnických výrobkov: ....
maximálne povolený časový úsek použitia pyrotechnických výrobkov: ....
na mieste v zmysle opisu miesta konania podujatia a jeho okolia, ktorý tvoril
prílohu č. 1 žiadosti žiadateľa o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na
území obce Dubová zo dňa ...., t.j. na parcele registra „...“ č. ..., druh pozemku: ..., o výmere ...,
zap. na LV č. ..., v katastrálnom území Dubová, obec: DUBOVÁ, okres Pezinok,
zodpovedná osoba za použitie pyrotechnických výrobkov: ...

S pozdravom,

______________________________________
Obec Dubová - starosta

