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     Obecné zastupiteľstvo v Otrhánkach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území obce Otrhánky. 

 
Čl. I. 

Vymedzenie základných pojmov 
(1) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

,,nariadenie“) rozumejú pyrotechnické predmety určené na zábavné a oslavné účely 
uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

(2) Ohňostrojom je súvislé použitie vo väčšom rozsahu pyrotechnických predmetov triedy 
III na verejných priestranstvách alebo na určených  povolených plochách. 

(3) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta určené 
na verejné užívanie, najmä ulice,  cesty, chodníky, mosty, schody, zeleň, ihrisko, 
okolie kostola a pod. 

 
Čl. II. 

Zákaz používania zábavnej pyrotechniky 
     Na verejných priestranstvách obce Otrhánky je zákaz používania pyrotechnických 
predmetov triedy I a a triedy II, s výnimkou 31. decembra a 1. januára každý rok. 
     Na súkromných pozemkoch je možné používať pyrotechnické zariadenia I. a II. triedy, 
maximálne do 22.00 hod. Organizátor si však musí splniť oznamovaciu povinnosť na 
obecnom úrade najneskôr 5 dní pred uskutočnením takejto akcie.  Obec si vyhradzuje právo 
takéto konanie zakázať, ak by bol predpoklad, že môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku, 
resp. k ohrozeniu zdravia alebo života občanov. 

(1) Oznámenie obsahuje: 
a/ meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za akciu 
b/ miesto, druh a rozsah pyrotechniky, vrátane dátumu, hodiny začiatku a dĺžku jeho 
trvania. Použitie pyrotechniky musí skončiť najneskôr o 22:00 hod. 
c/ stručný opis okolia v kruhu 50 m.  

 
Čl. III. 

Povinnosti predávajúcich pyrotechnických predmetov 
(1) Predávať pyrotechnické predmety triedy II a III môže len osoba oprávnená podľa § 8 

Vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
(2) Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov upozorniť kupujúceho na 

dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie . 
(3) Predávané pyrotechnické predmety musia byť na mieste predaja viditeľne označené do 

ktorej skupiny patria. 
(4) Predavač môže odpredať pyrotechnické predmety: 
      a/ triedy I – osobám mladším ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie     
                         zakázané 
      b/ triedy II – osobám starším ako 18 rokov 
      c/ triedy III – osobám s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov. 
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Čl. IV. 

Povinnosti organizátora ohňostrojov 
(2) Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obecnému úradu v Otrhánkach a to 

najneskôr 10 dní pred termínom jeho vykonania. 
(3) Oznámenie obsahuje: 

a/ meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, 
      b/ číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho   
          vydal, 
      c/ miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu, hodiny začiatku a dĺžku jeho  
          trvania, 
      d/ stručný opis okolia v kruhu 300 m doložený situačným náčrtkom , vrátane určenia  
          protipožiarnych a zdravotníckych opatrení. 
 

Čl. V. 
Kontrola dodržiavania nariadenia 

     Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva poslanci obecného zastupiteľstva. 
 

Čl. VI. 
Sankcie 

(1) Za porušenie tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638,78 eura (200000,- Sk). 

(2) Porušením ustanovení tohto nariadenia sa občan dopustí priestupku v zmysle § 48 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý možno 
uložiť pokutu - 33,19 eur ( 1000,- Sk) za  maloletú osobu zodpovedá zákonný 
zástupca (rodič). 

(3) Výnos z pokút je príjmom obce. 
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie a na občanov. 

(2) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 7.9.2012 uznesením č. 
13/B/1/2012 

(3) Účinnosť nadobúda pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na  úradnej tabuli t.j. dňom 
25.9.2012. 

 
 
V Otrhánkach dňa: 7.9.2012 
 
                                                                              RNDr. Ladislav Gieci 
                                                                                 starosta obce 
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PRÍLOHA 

 
Rozdelenie pyrotechnických výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Zb. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky. 
 
Pyrotechnické predmety triedy I (spravidla určené pre deti) 
 
Pyrotechnické predmety triedy I sú najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, 
malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, 
lietajúce motýle, búchajúce guľôčky, vystreľovacie konfety. 
 
Pyrotechnické predmety triedy II (určené pre dospelé osoby) 
 
Pyrotechnické predmety triedy II sú najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, 
vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej zlože alebo 
výbušnej zlože, farebné dymy, bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích 
puzdier. 
 
Pyrotechnické predmety triedy III (určené pre odpaľovačov ohňostrojov) 
 
Pyrotechnické predmety triedy III sú najmä malé talianske bomby, delové výstrely, 
ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká. 

 


