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Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová
č. 1/2019
o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kotešová
Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 53 ods. 2 zákona
č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

Čl. 1 Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje používanie pyrotechnických
výrobkov v obci Kotešová, kategórii F2,F3,P1, T1.

Čl. 2 Vymedzenie pojmov
1.Pyrotechnický výrobok je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky, alebo zmes výbušných
látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu, alebo dymu, alebo na
kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.
2. Územie obce na účely tohto VZN sa rozumie katastrálne územie obce Kotešová.
3. Kategórie pyrotechnických výrobkov:
a) kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu
hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
b) kategórie 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,
c) kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika,
ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 
d) kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke
nebezpečenstvo.

Čl. 3 Používanie pyrotechnických výrobkov
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Kotešová zakazuje používanie pyrotechnických
výrobkov na území obce s výnimkou:
a) dňa 31.12. bežného roka v čase od 12:00 hod do 1.1. bezprostredne nasledujúceho roka v čase do
21.00 hod.
b) ostatné dni počas bežného kalendárneho roka je prísne zakázané používanie akejkoľvek
pyrotechniky a ohňostrojov.

Čl.4 Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním zákona v zmysle tohto VZN budú vykonávať starosta obce, poslanci
OZ, zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór obce Kotešová.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude posudzovať ako priestupok podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Priestupku proti verejnému poriadku podľa paragrafu 47 ods. 1 písm. ch) zákona o priestupkoch sa
dopustí ten, kto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo návodom na ich používanie a v termíne mimo povolenej výnimky v zmysle tohto
VZN.
4. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie povinností ustanovených všeobecne záväzným
nariadením obce, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok
možno uložiť pokutu do 500 Eur.

Čl. 5 Spoločné ustanovenia
1. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých kategórií sa nesmú používať takým
spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí.
2. V prípade, že používateľ pyrotechnických výrobkov, alebo osoba, pre ktorú sa tieto práce
vykonali, neodstráni znečistenie, vykoná vyčistenie verejného priestranstva obec na náklady vyššie
uvedenej osoby, ktoré je oprávnená od tejto osoby vymáhať.

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Kotešová schválilo obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 2. 2019 uznesením Obecného zastupiteľstva č. ......./2019
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Kotešovej dňa 22. 2. 2019

PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce Kotešová
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