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Obec Koplotovce podľa § 4 ods. 3 , § 6 a § 11 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koplotovce č. 9/2015
o pouţívaní pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné
účely na území obce Koplotovce
§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“ ) je stanovenie pravidiel a časového
obdobia pre pouţívanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce
Koplotovce a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich moţným
narušením spôsobeným hlukom z pouţívania zábavnej pyrotechniky.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby podnikajúce
alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo uţívateľov nehnuteľností a iných objektov, na
verejných priestranstvách alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
§2
Základné pojmy
1. Pyrotechnickými predmetmi sa rozumie skupina určených výrobkov, ktoré obsahujú technologicky
spracované pyrotechnické zloţenie, prípadne aj malé mnoţstvo iných druhov výbušnín, ktoré sú
nebezpečné predovšetkým z hľadiska poţiarnej bezpečnosti, pri dodrţaní návodu na pouţitie však
neohrozujú ţivot, zdravie ani majetok osôb.
2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
3. Pyrotechnické výrobky sa rozdeľujú:
a) Pyrotechnické predmety na zábavné a oslavné účely, ktoré sa podľa nebezpečenstva zaraďujú
do triedy:
I. pyrotechnické hračky zväčša určené pre deti: predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku, je určená na pouţívanie v obmedzených priestoroch (prskavky,
pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky,
malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety)
II. výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby: predstavuje nízke nebezpečenstvo
a má nízku hladinu hluku, je určená na pouţívanie vonku v obmedzených priestoroch (rímske
sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných
svetlíc, farebné dymy, bengálske ohne)
III. výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov: predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo,
môţu pouţívať iba odborne spôsobilé osoby, je určená na pouţívanie vonku na veľkých
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otvorených priestranstvách, hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie (malé talianske
bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké
japonské slnká
IV. výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce: predstavuje vysoké nebezpečenstvo,
môţu pouţívať iba odborne spôsobilé osoby a hladinu hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie
(patria pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre pre
pyrotechnické predmety triedy III)
b) Pyrotechnické predmety na technické účely, ktoré sa podľa nebezpečenstva zaraďujú do triedy:
T0 výrobky všeobecne pouţívané na technické účely
T1 výrobky pouţívané na špeciálne technické účely
T2 výbušné predmety pouţívané na špeciálne technické účely
4. Pyrotechnické predmety tried I aţ III a T0 a T1 musia byť vyrobené tak, aby
a) pri dodrţaní návodu na pouţívanie nebol ohrozený ţivot, zdravie ani majetok osôb
b) boli bezpečné aj pri pouţití v extrémnych teplotných podmienkach
c) pri výškových pyrotechnických efektoch nestúpali vyššie ako 100 m a aby ich zvyšky dopadajúce
na zem nehoreli ani netleli
d) netvorili nebezpečné črepiny (fragmenty), ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb.
5. Výrobca je povinný zabezpečiť, aby pyrotechnické výrobky boli riadne označené a to viditeľne,
čitateľne a nezmazateľne. Označenie obsahuje najmä:
a) názov a sídlo výrobcu
b) názov a druh výrobku
c) vekové obmedzenia, kategóriu pyrotechnických výrobkov, návod na pouţitie, rok výroby a čas
spotreby
d) podľa potreby bezpečnú vzdialenosť
6. Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa vyuţívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové
účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické
výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí
a z vopred určeného miesta.
7. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sa rozumejú všetky miesta alebo priestory, ktoré
slúţia na verejné uţívanie resp. sú verejné prístupné (ulice, chodníky, komunikácie, parkoviská,
zastávky SAD, verejná zeleň, areál materskej škôlky, cintoríny, okolie kostolov, ihriská a pod.)
8. Zábavná pyrotechnika sa nesmie pouţívať v uzatvorených miestnostiach a na iných miestach, kde
by mohlo dôjsť k narušeniu občianskeho spolunaţívania.
9. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku, iný podobný
materiál bez príslušného oprávnenia, resp. potvrdení o skúške. Predávajúci je povinný pri predaji
zábavnej pyrotechniky dodrţiavať ustanovenia iných právnych noriem súvisiacich s pyrotechnickými
výrobkami.
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§3
Pouţívanie predmetov zábavnej pyrotechniky
1. Fyzické osoby môţu individuálne pouţívať len pyrotechnické výrobky triedy I a II. Pyrotechnické
výrobky triedy III a IV môţu nadobúdať a pouţívať len osoby s platným oprávnením odpaľovača
ohňostrojov.
2. Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV je zakázané pouţívať na verejných priestranstvách na
území obce Koplotovce počas celého roka. Výnimku z tohto zákazu tvorí obdobie od 31.decembra
od 18.00 hod. do 01.januára 03.00 hod. Výnimka sa nevzťahuje na pyrotechnické výrobky triedy
II,III a IV, ktoré sa nesmú pouţívať v uzatvorených priestoroch, v blízkosti kostola, cintorínov a pri
športových podujatiach.
3. Ďalšie výnimky z vyššie uvedených ustanovení môţe obec Koplotovce povoliť na základe
písomnej ţiadosti fyzickej alebo právnickej osoby a to v prípade konania kultúrnych, umeleckých,
športových alebo obdobných slávnostných a zábavných verejných alebo súkromných podujatí v obci
Koplotovce. Ţiadosť musí byť obci doručená najneskôr 10 pracovných dní pred termínom
vykonania ohňostroja. Oznámenie vykonávateľa ohňostroja musí obsahovať:
a) Označenie ţiadateľa
b) Dátum konania a čas trvania podujatia
c) Účel podujatia
d) Čas a druh pouţitia pyrotechnických výrobkov
e) Opis miesta konania podujatia a stručný opis okolia v okruhu 300 m doloţený situačným náčrtom
s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom poţiaru vrátane
určenia protipoţiarnych a zdravotníckych opatrení
f) Označenie osoby oprávnenej pouţívať pyrotechnické výrobky
g) Podpis ţiadateľa
4. Na pyrotechnické výrobky triedy IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu.
5. Takáto výnimka musí mať formu písomného súhlasu starostu obce, pričom nesmie byť v rozpore
s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá starosta obce v lehote
najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia.
6. Ohňostrojné práce moţno vykonať, ak obec Koplotovce vydá na ich vykonanie súhlas podľa §4 ods.3
písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
7. V prípade objektívnych skutočností môţe obec Koplotovce nevydať súhlas na vykonanie
ohňostrojných prác.
8. Obec Koplotovce na úradnej tabuli a na svojej webovej stránke zverejní deň, miesto a čas konania
ohňostrojných prác, k vykonaniu ktorých vydala súhlas.
9. Ţiadateľ musí vykonanie ohňostrojných prác oznámiť preukázateľným spôsobom Obvodnému
banskému úradu, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru a Policajnému zboru
najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu pripojí súhlas obce Koplotovce
s vykonaním ohňostrojných prác.
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§4
Priestupky a sankcie
1. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie tohto nariadenia. Priestupku sa dopustí ten, kto
sám alebo spoločne s inými:
a) pouţije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách obce s výnimkou podľa §3 ods.2
tohto VZN
b) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. a)
c) pouţije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb
d) pouţije zábavnú pyrotechniku tak, ţe ohrozí ţivot, zdravie alebo majetok občanov
2. Za priestupok podľa ods.1 vykonaný fyzickou osobou je moţné uloţiť pokutu do 33 eur.
3. Za priestupok podľa ods.1 vykonaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
podnikať, môţe obec v zmysle §13 ods.9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uloţiť pokutu do
výšky 6638 eur.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Koplotovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach dňa .........................
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach
V Koplotovciach , dňa ....................

Ing. Jozef Števík
starosta obce

