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Obecné zastupiteľstvo v Borovciach v zmysle ust. § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení a ust. § 53 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o používaní
pyrotechnických výrobkov na území obce Borovce (ďalej len „nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec môže v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) obmedziť alebo zakázať
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1.
2. Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce Borovce (ďalej len
„obec“) upravuje z dôvodu ochrany verejného poriadku a zabráneniu rušenia obyvateľov
obce zábavnou a inou pyrotechnikou.
3. Toto nariadenie 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.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe nariadenia vlády SR
č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu takto:
a) zábavná pyrotechnika (pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely zaradené podľa
stupňa nebezpečenstva do kategórií F1, F2, F3 a F4):
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,
kategória F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
kategória 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 kategórie
kategória 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 ( zaraďuje sa podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií T1 a T2):
kategória T1 - je scénická pyrotechnika, ktorá je určená na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo, kategórie
T2 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len
odborne spôsobilé osoby
c) iné pyrotechnické výrobky (sa zaraďuje podľa stupňa nebezpečenstva do kategórií P1 a P2)
kategória P1 - je pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavuje nízke nebezpečenstvo,
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kategórie P2 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne
spôsobilými osobami.
§3
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
1. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na celom
území obce s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 22:00 hodiny do
dňa 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 02:00 hodiny. V inom čase je
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na celom území obce
zakázané.
§4
1. Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1
nad rámec vymedzený týmto nariadením.
2. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1 nie je týmto nariadením obmedzené,
nakoľko takéto obmedzenie nie je v kompetencii obce v zmysle zákona.
3. Všeobecne však osoba používajúca pyrotechnické výrobky ktorejkoľvek kategórie by mala
postupovať podľa pokynov výrobcu pyrotechnického výrobku a brať ohľad na možný vznik
škody na majetku a ujmy na zdraví, za ktoré nesie zodpovednosť.
4. Pyrotechnické výrobky kategórie F4, T2, a P2 smú používať iba odborne spôsobilé osoby
na základe povolenia obvodného banského úradu, ktoré je podmienené súhlasom obce v
zmysle zákona.
§5
Kontrola dodržiavania ustanovení
Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú:
a) starosta obce Borovce,
b) pracovníci OcÚ v Borovce,
c) poslanci OZ Borovce,
d) príslušníci štátnej polície SR.
2. Zistené porušenia ustanovení tohto VZN oznamujú všetci štátnej polícii SR.
§6
Priestupky a správne delikty
1. Priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší povinnosť zdržať sa používania pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 nad rámec vymedzený týmto nariadením.
2. Za priestupok podľa odseku 1 je možné uložiť pokutu do 33 eur.
3. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ak poruší
toto nariadenie.
4. V prípade správneho deliktu v zmysle odseku 3 môže Obec Borovce právnickej osobe
alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu do 6638 eur1 .
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§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Borovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o
používaní pyrotechnických výrobkov na území obce uznieslo dňa 12.12.2017 uznesením číslo
V/2017
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2018.

Ivan Šiška
starosta obce Borovce
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27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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