Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 3/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Vráble
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vydáva Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch
v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Používanie pyrotechnických výrobkov
1) Zakazuje sa bez povolenia mesta Vráble používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1, P1 1
(viď prílohu) na celom území mesta Vráble v čase od 1. januára od 22:00 hod. do 31. decembra do 6:00
hod. v súlade so zákonom
2) Povolenie na použitie pyrotechnických výrobkov uvedených v bode 1) vydáva v odôvodnených
prípadoch (oslavy, výročia, športové a kultúrne podujatia a pod.) primátor mesta na základe žiadosti.
3) Žiadosť musí byť mestu doručená najneskôr 10 pracovných dní pred podujatím, na ktorom sa plánuje
použitie uvedených pyrotechnických výrobkov. Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko žiadateľa
b) dôvod použitia zábavnej pyrotechniky
c) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov
d) meno, priezvisko a tel. kontakt zodpovednej osoby
e) čas použitia zábavnej pyrotechniky (od – do)
f) druh použitia pyrotechnických výrobkov
g) podpis žiadateľa
4) Povolenie na použitie pyrotechnických výrobkov v zmysle bodu 2) musí mať formu písomného súhlasu
a vydáva sa v lehote najneskôr tri pracovné dni pred dátumom konania dotknutého podujatia.
5) Mesto Vráble nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním pyrotechnických výrobkov, ktoré
sú predmetom tohto VZN.
Článok 2
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Vráble.
Článok 3
Sankcie
1) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 47 ods.1 písm. ch)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok, za ktorý môže byť
uložená pokuta do výšky 500 Eur. V blokovom konaní najviac do výšky 33 Eur.
1

§ 4 ods. 2 písm. a) bod 2. a 3., písm. b) bod 1., písm. c) bod 1. nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z.
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu.
2) Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie mesto v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 2 zákona Slovenskej
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národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uloží pokutu
do výšky 6638 Eur.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrábľoch
uznesením č. 162/2016 dňa 15. 6. 2016 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.
Návrh zverejnený dňa: 25. 5. 2016
Vyvesené dňa: 16. 6. 2016
Nadobúda účinnosť dňa: 1. 7. 2016
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS MsÚ Vráble
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Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vráble č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov
na území mesta Vráble
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.

