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Návrh VZN zverejnený dňa:    9. 5. 2016 

Návrh VZN zvesený dňa:   24. 5. 2016 

VZN zverejnené dňa:    2. 6. 2016 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 16. 6. 2016 

VZN účinné dňa:    16. 6. 2016 

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Kusín sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. v platnom znení, zákona č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií vydáva pre obec Kusín toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 

 

O používaní zábavnej pyrotechniky na území obce 

Kusín 

 

 

Čl. I 

Výklad pojmov 

 

1. Zábavnou pyrotechnikou na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 

„nariadenie“) sa rozumejú pyrotechnické predmety na zábavné účely a oslavné účely 

podľa § 1 ods. 2 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 

pyrotechnické výrobky. 

2. Ohňostrojové práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo 

pohybové účinky pyrotechnických výrobkov  určených na zábavné a oslavné účely, 

pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za 

sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojové práce sa 

považuje  aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov rámci výučby odpaľovačov 

ohňostrojov v kurze. 

3. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta, ktoré 

slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné (ulice, námestia, chodníky, mosty, 

schodiská, parkoviská, zastávky SAD, parky, zeleň, areály škôl, detské a školské 

ihriská, cintoríny, lesoparky, vodné toky a ich nábrežia a pod.) 

 

Čl. II 

Predaj pyrotechnických predmetov 

 

1. Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy (napr. Občiansky 

zákonník č. 40/1960 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon č. 533/2004 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

2. Predávať pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 môžu len osoby 

s oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, 
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ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii 

poverenej Hlavným banským úradom. 

3. Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby 

staršie ako 18 rokov. 

4. Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2 

upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podať 

vysvetlenie. 

5. Pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III a IV a podtriedy T2 musí predavač 

overiť, či kupujúci  spĺňa podmienky uvedené v § 9 ods. 4 zákona č. 536/1991 Zb., t.j. 

či má kvalifikáciu odpaľovača ohňostrojov. 

6. Pyrotechnické predmety sa smú vystavovať len v pôvodnom balení výrobcu. 

7. Vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov 

uvedených v odseku 2.  

8. V priestoroch predajní sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických 

predmetov. 

 

Čl. III 

Povinnosti pred vykonaním ohňostrojov 

 

1. Ohňostroj môže žiadateľ uskutočniť len so súhlasom obce po predchádzajúcom 

oznámení obvodnému banskému úradu. 

2. Ten, kto chce ohňostrojové práce vykonať, musí požiadať obec o vydanie súhlasu s ich 

vykonaním a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania. 

3. Žiadosť o súhlas obsahuje: 

a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a odpaľovačov ohňostroja 

(osoby zodpovednej za ohňostroj), číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača 

ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal, 

b) druh použitých pyrotechnických výrobkov, 

c) miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku, jeho trvanie 

a dôvod vykonania, taktiež situačný náčrt okolia v rozsahu 300 m. 

4.  Ohňostrojové práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, 

z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za 

riadny výkon ohňostrojových prác. 

5. Súhlasné stanovisko vydá Obecný úrad Kusín, ktorý odpis oznámenia spolu so 

súhlasom obce Kusín zašlo OR PZ Michalovce. 

 

 

Čl. IV 

Priestupky a sankcie 

 

1. Priestupkom proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o priestupkoch“) je 

používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obce Kusín bez súhlasu 

obce.  

2. Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými: 

a) použije zábavnú pyrotechniku na území obce s výnimkou 31.decembra od 18.00 hod. 

do 1. januára do 03.00 hod. Týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických 

predmetov podľa osobitného predpisu, 

b) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmene a), 

c) použije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb. 
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3. Za priestupok podľa odseku 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu 

do 35,- €. 

4. Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie vec podľa § 15 alebo 

zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch. 

5. Výnos z pokút je príjmom obce. 

 

 

Čl. V 

Kontrola dodržiavania VZN 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obecný úrad Kusín a poslanci 

obecného zastupiteľstva obce Kusín. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN nadobúdajú účinnosť 15 - tym dňom vyvesenia na úradnej tabuli po schválení 

Obecným zastupiteľstvom, t.j. 16. 6. 2016. 

2. VZN č. 2/2016 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kusíne č. 11 zo 

dňa 1. 6. 2016. 

 

 

V Kusíne, dňa 16. 6. 2016 

 

 

 

        Vladimír Jus, v.r. 

        Starosta obce  
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Dôvodová správa 

 

( k návrhu VZN č. 2/2016 O používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kusín) 

 

 

 Doteraz Obec Kusín nemala vydané  Všeobecne záväzné nariadenie o používaní 

zábavnej pyrotechniky na území obce. V rámci revízie  VZN navrhujeme prijať toto znenie 

VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce,  ktoré  je v súlade s  novelizovaným 

znením zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov, ktorý dáva zákonné splnomocnenie obciam a mestám na prijatie 

nariadenia v oblasti používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné 

účely.  

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kusín č. 2/2016  O používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce Kusín podľa predloženého návrhu.  

 

 

 

Kusín 7. 5. 2016                                                                                

 

Vypracoval: Vladimír Jus – starosta obce 

 


