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Obec Lednické Rovne
podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č.
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
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lednické Rovne
č. 10/2016 (ďalej len „VZN“)
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely (ďalej len “o
používaní zábavnej pyrotechniky“) na území obce Lednické Rovne (ďalej len
„obec“),
v tomto znení:
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN sa vydáva na ochranu verejného poriadku a na regulovanie používania
pyrotechnických výrobkov na území obce Lednické Rovne.
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 Lednické Rovne.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Pyrotechnický výrobok je akýkoľvek výrobok obsahujúci 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. 1)
2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely. 2)
Článok 3
Kategórie pyrotechnických výrobkov
1. Pyrotechnické výrobky sú výrobcom zaraďované podľa spôsobu ich použitia alebo ich
účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku do kategórií: 3)
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: 4)
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a) kategória F1: 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,
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:
5)
a) kategória T1: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku,
ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo,
b) kategória T2: scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku,
ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby.
4. Iné pyrotechnické výrobky sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1
a P2: 6)
a) kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavuje 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.
Článok 4
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
1. Pyrotechnické výrobky kategórie F4, P2, T2 sú oprávnené používať len odborne
spôsobilé osoby.7)
2. Z dôvodu ochrany verejného poriadku na území obce je zakázané používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 8). 9) 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. Pyrotechnické výrobky okrem prípadov uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia sa na
území obce Lednické Rovne nesmú používať.
Článok 5
Priestupky a sankcie
1. Priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle § 47 ods. 1 písm. ch), § 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
priestupkoch“) je :
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 od 18.00 hod. dňa
31. decembra kalendárneho roka do 02.00 hod. 1.januára kalendárneho roka,
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c) organizovanie alebo iný spôsob napomáhania činnosti uvedenej v písm. b) tohto
článku VZN,
d) použitie pyrotechnických výrobkov tak, že ohrozia život, zdravie alebo majetok
občanov.
2. Za priestupok v zmysle ods.1 tohto článku VZN:
a) fyzickou osobou podľa § 48 zákona o priestupkoch a za jeho porušenie, je možné
uložiť pokutu do výšky 33,- EUR,
b) fyzickou osobou podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona o priestupkoch a za jeho
porušenie, je možné uložiť pokutu do výšky 500,- EUR,
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,- EUR, a to obcou v zastúpení starostu obce.
3. Výnos z pokút je príjmom obce.
Článok 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 obce Lednické Rovne.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území
Obce Lednické Rovne bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 24.11.2016
uznesením č. 20/2016-D/3 a nadobudne účinnosť dňa 09.12.2016.
2. Schválené VZN č. 10/2016 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke
obce dňa 25.11.2016 na dobu 15 dní.

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

__________________________
1) § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
2) § 2 písm. b) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
3) § 4 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
4) § 4 ods.2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
5) § 4 ods.2 písm. b) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
6) § 4 ods.2 písm. c) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
7) § 2 písm. e) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu
8) § 53 ods.2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9) § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
Žiadosť o súhlas Obec Lednické Rovne na vykonanie ohňostrojných prác,
pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4 , P2 a kategórie T21)
v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o munícií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadateľ:
Meno, priezvisko/Obchodné meno, IČO: ....................................................................................................
Adresa/Sídlo: ............................................................................................................................
Číslo telefónu:* ...........................................................e-mail:*.................................................
*nepovinné údaje (odporúčame vyplniť pre urýchlenie komunikácie)
Týmto žiadam Obec Lednické Rovne o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác:
Dátum vykonania ohňostrojných prác: .....................................................................................
Miesto vykonania ohňostrojných prác: .....................................................................................
Plánovaný začiatok ohňostrojných prác: ...................................................................................
Predpokladaná doba trvania ohňostroja: ...................................................................................
Kategória pyrotechnických výrobkov: ......................................................................................
Číslo preukazu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a doba platnosti: .......................................
Číslo preukazu odpaľovača ohňostrojov a doba platnosti: ..............................................................
Poučenie:
V zmysle § 2 písm. o) zákona č. 58/2014 Z. z. ohňostrojnými prácami sú práce, pri
ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4.
V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 58/2014 Z. z. ohňostrojné práce musia vykonávať
najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci
odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.
V zmysle § 54 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. ohňostrojné práce povoľuje obvodný
banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. V súlade s § 54 ods. 5
zákona č. 58/2014 Z. z. k žiadosti o povolenie ohňostrojných prác žiadateľ prikladá aj
písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác.
V ……………… dňa …………

..........................................
podpis žiadateľa

Príloha:
Mapka a situačný nákres okolia s vyznačením miesta odpalu
_________________________________________________________________________

1 Podľa § 4 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu:
- pyrotechnické výrobky kategórie F4 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať
len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
- pyrotechnické výrobky kategórie T2 - pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len
odborne spôsobilé osoby, 12
- pyrotechnické výrobky kategórie P2 - pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú
určené na zaobchádzanie alebo na používanie iba odborne spôsobilými osobami.
Stanovisko Obecnej rady a príslušných komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.

