Všeobecne záväzné nariadenie
o predaji a používaní
pyrotechnických výrobkov
na území mesta Fiľakovo

Vo Fiľakove dňa 13. novembra 2003
Účinnosť od 28. novembra 2003

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa § 4 ods. 3 písm. m), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zá-

kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v nadväznosti na zákon NR SR
č. 536/1991 Z.z. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády
č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení neskorších predpisov, uznáša sa na tomto
Všeobecne záväznom nariadení o predaji a používaní pyrotechnikých výrobkov na území mesta
Fiľakovo.
§1
Základné pojmy
1) Pyrotechnické výrobky sa delia na :
a) pyrotechnické predmety – výrobky, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej
bezpečnosti, avšak pri dodržaní návodu na používanie neohrozujú bezpečnosť osôb amajetku
b) výbušné predmety – výrobky, ktorémôžu výbuchom ohroziť bezpečnosť osôb amajetku. Na
tieto predmety sa vzťahujú predpisy o výbušninách ( zákon SNR č. 51/1988 Zb. v zení zákona SNR č. 499/91 Zb. v znení neskorších predpisov, Vyhláška Slov. banského úradu č.
71/1988 Zb. v znení vyhlášky č. 534/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ).
2) Pyrotechnické výrobky sú výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože, prípadne malé množstvo
výbušnín a používajú sa na zábavné ( oslavné ) a technické účely.
3) Pyrotechnické predmety na zábavné a oslavné účely za zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do
tried I, II a III.
a) Pyrotechnické predmety triedy I – sú to pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti. Patria
sem najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskové bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi,
ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lieatjúce motýle, búchacie gulôčky, vystreľovacie konfety.
b) Pyrotechnicképredmety triedy II – sú to zábavné pyrotechnické výrobky určené pre dospelé
osoby. Patria sem najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá
alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej zlože alebo výbušnej zlože, farebné dy-my,
bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier.
c) Pyrotechnické predmety triedy III – sú to výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov. Patria
sem najmä malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky
vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká.
4) Pyrotechnické predmety na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried
T0 - výrobky všeobecne používané na technické účely a T1 – výrobky používané na špeciálne
technické účely.
a) Pyrotechnické predmety podtriedy T0 sú podľa stupňa nebezpečenstva porovnovateľné
s pyrotechnickými predmetmi triedy I. Sú to najmä zápalky, vulkanizačné vložky, pevné
podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie prostriedky, dymové prostriedky na
ochranu rastlín, proti hmyzu alebo škodlivým hlodavcom.
b) Pyrotechnické predmety podtriedy T1 zodpovedajú pyrotechnickým predmetom triedy II a III.
Sú to napríklad signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na
plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske
raketové motorčeky, termitové zlože na zváranie, prostriedky na použitie vo filme, v televízii
a na divadelnej scéne.
5) Výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do
triedy IV. Do tejto triedy sú zaradené pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené cit. zákonom pre pyrotechnické predmety triedy III. Sú to najmä
lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké talianské bomby, veľké guľové
bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier.
6) Výbušné predmety určené na špeciálne technické účely sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do
podtriedy T2 . Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným
predmetom triedy IV. Sú napríklad prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety
a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín.
7) Ohňostroj ( malý ) je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov triedy I až III.
§2
Predaj pyrotechnických výrobkov
1) Na území mesta Fiľakovo je p o v o l e n ý v zmysle tohto nariadenia iba predaj pyrotechnických

predmetov na zábavné účely zaradené do tried I až III a pyrotechnických predmetov na technické
účely zaradené do podtriedy T0 .
2) Na území mesta Fiľakovo sa zakazuje predaj všetkých pyrotechnických výrobkov na trhových
miestach, ako aj ich ambulantný predaj.
3) Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy : napr. Občiansky zákonník
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
( živnostenský zákon ) Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
4) Predávať pyrotechnické predmety triedy II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov ( § 35 a 36 zákona SNR č. 51/1988 Zb.
v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zák. č. 536/1991 Zb. ) alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali príslušné školenie v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva SR.
5) Predávač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov triedy II a III upozorniť kupujúceho na
dodržanie návodu na používanie a požiadanie podať vysvetlenie.
6) Pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III musí predávač overiť, či kupujúci má kvalifikáciu
odpaľovača ohňostrojov atoto zaevidovať.
7) Na zriadenie predajného miesta pre pyrotechnické výrobky na území mesta Fiľakovo sa vyžaduje
súhlas Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci.
8) Pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako
18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané.
9) Pyrotechnické predmety triedy II a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako
18 rokov.
10) Pyrotechnické predmety triedy III smú nadobúdať a používať len osoby s kvalifikáciou odpaľovača
ohňostrojov.
11) Pyrotechnické predmety sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu a vo výkladoch sa smú
vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov triedy II aIII a podtriedy T1 .
12) V priestoroch predajní sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov.
§3
Používanie pyrotechnických výrobkov
1) V záujme ochrany verejného poriadku a zdravia ľudí na území mesta Fiľakovo sa z a k a z u j e
používanie všetkých druhov pyrotechnických predmetov na všetkých verejnosti prístupných
miestach v meste Fiľakovo od účinnosti tohto nariadenia s výnimkou štátnych sviatkov a významných pamätných dní určených mestom. Týmito dňami sú: 1. január, 1. máj, 8. máj, 29. august,
1. september, 17. november, 31. december.
Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť na základe základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby
primátor mesta a to v prípade konania zábavných, slávnostných, športových a kultúrnych podujatí
organizovaných alebo povolených mestom. V žiadosti je organizátor povinný ohlásiť mestskému
úradu dátum konania takéhoto podujatia, časové trvanie a druh použitých výrobkov pyrotechniky.
§4
Ohňostroj
1) Veľký ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení mestu, a to najneskôr 10 dní pred termínom
jeho konania. Oznámenie obsahuje :
- meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum vydania preukazu
odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal
- miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho trvanie
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením
objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, vrátane určenia protipožiarnych
a zdravotníckych opatrení.
Odpis oznámenia sa zasiela republikovej a mestkej polícii.

§5
Sankcie
1) Za porušenia ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sú kontrolné orgány oprávnené
ukladať pokuty a robiť všetky účinné opatrenia na odstránenie závadného a protiprávneho stavu.
2) Za priestupky, ktorými dôjde k porušeniu povinností podľa tohto VZN možno podľa § 48 zákona o
priestupkoch č. 372/1990 Zb. uložiť pokutu do 1.000,- Sk, v blokovom konaní podľa § 13 ods. 2 cit.
zákona do 500,- Sk.
3) Za priestupky podľa tohto VZN je možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci
podľa § 18 zákona o priestupkoch.
4) Za porušovanie povinností uvedených v tomto nariadení môže uložiť primátor pokutu právnickej
osobe až do výšky 100 000.- Sk.
5) Výnos z pokút je príjmom mesta Fiľakovo.
6) Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestská policia vo Fiľakove.
7) Mesto Fiľakovo v súlade s § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a s použitím ustanovení zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa bude
oznamovať každý zistený protiprávny stav orgánom oprávneným na kontrolnú činnosť na základe
živnostenského zákona a osobitných predpisov.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o zákaze používania petárd, malých ohňostrojov a malých výbušných konštrukcií zo dňa 17.12.1992 a Zákaz predaja zábavnej pyrotechniky na území mesta Fiľakovo vydaný primátorom mesta dňa 27.11.1996.
2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove zo dňa
13. novembra 2003 uznesením č 8.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Vo Fiľakove dňa 13. novembra 2003

Jozef Agócs
primátor mesta

