MESTO ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2009

o používaní zábavnej pyrotechniky
na území mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 33/2009
zo dňa : 23. 4. 2009

Účinné pätnástym dňom od vyhlásenia.

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n)
a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).
§1
Účel VZN
Účelom tohto VZN je v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí
a ich majetku určiť podmienky používania zábavnej pyrotechniky na verejných
priestranstvách v meste Žiar nad Hronom.
§2
Základné pojmy
1) Pyrotechnický výrobok1 je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes
výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo
kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických reakcií.
2) Zábavná pyrotechnika2 je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.
3) Zábavná pyrotechnika sa zaraďuje do týchto kategórií3:
1. Kategória 1 :
- zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vnútri obytných
budov,
2. Kategória 2 :
- zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
3. Kategória 3 :
- 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. Kategória 4 :
- zábavná pyrotechnika , ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo , ktorú môžu
používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre
ľudské zdravie.
4) Verejným priestranstvom sa v na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré
slúžia verejnému užívaniu a používaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä cestné
komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty, podjazdy, podchody, mosty, verejné
priechody, verejné schodištia, verejná zeleň, verejné sady, lesy, zverejnené záhrady,
autobusové a železničné stanovištia pre nádoby na TKO, parkoviská, tržnice, športové
a rekreačné priestory.
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§ 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
§ 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
3
§ 3 nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
2

§3
Používanie zábavnej pyrotechniky
1) V záujme ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí a ich majetku sa zakazuje
používať zábavnú pyrotechniku I., II. a III. kategórie na verejných priestranstvách na
celom území mesta Žiar nad Hronom; týmto nie je dotknutý zákaz používania zábavnej
pyrotechniky podľa osobitného predpisu.
2) Za použitie zábavnej pyrotechniky I., II. a III. kategórie sa rozumie aj také použite, ak
a) zábavná pyrotechnika, vrátane časovanej, je aktivovaná mimo verejného
priestranstva, ale k pyrotechnickému efektu dôjde na verejnom priestranstve,
b) zábavná pyrotechnika, vrátane časovanej, je aktivovaná mimo verejného
priestranstva, ale k výškovému pyrotechnickému efektu dôjde v priestore nad
verejným priestranstvom,
c) k pyrotechnickému efektu zábavnej pyrotechniky aktivovanej mimo verejného
priestranstva dôjde v priestore aktivácie, ale zvyšky (fragmenty) zábavnej
pyrotechniky dopadnú na verejné priestranstvo.
3) Zákaz uvedený v odseku 1) sa netýka časového obdobia od 31. decembra od 18.00 hod.
do 1. januára do 03,00 hod.
4) Ďalšie výnimky zo zákazu uvedeného v odseku 1) udeľuje primátor mesta na základe
písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.
5) Bližšie podmienky používania pyrotechnických výrobkov na zábavné účely určujú
osobitné právne predpisy4
§4
Kontrola dodržiavania VZN
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Žiari nad
Hronom, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta Žiar nad Hronom.
§5
Sankcie
1) Za porušenie ustanovení tohto VZN môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového, alebo
priestupkového konania.
2) Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33 € môžu ukladať
príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom a poverení zamestnanci Mestského úradu
v Žiari nad Hronom.
3) Za porušenie ustanovení tohto VZN môže primátor mesta uložiť právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6638 € v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh, zákon č. 51/1988 Zb. o
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
.

§ 6
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov ani
nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
2) Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar nad Hronom č. 1/2004, schválené uznesením
MsZ č. 8/2004 zo dňa 5.2.2004.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

........................................................
Mgr. Ivan Černaj
primátor mesta

