
 
 
 
 

Všeobecné záväzne nariadenie 
 

Obec ORTUŤOVÁ 
 číslo 04/2019 

o používaní pyrotechnických výrobkov 
na území obce Ortuťová 

 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Ortuťová dňa 30.11.2018 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 19.12.2018 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ortuťovej dňa 27.12.2018 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ortuťová dňa 28.12.2018 
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Ortuťová č. 4/2019 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území obce Ortuťová 

Obecné zastupiteľstvo v Ortuťovej podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm, n), § 6 ods. 1 zák.č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 53 ods. 2 zák.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 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území obce (ďalej len „nariadenie“) 

§ 1 

Predmet a účel nariadenia 

Predmetom tohto nariadenia je obmedziť a zakázať používanie pyrotechnických výrobkov – 
zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 [1]  na území obce v záujme zabezpečenia 
verejného poriadku. 

§ 2 

Používanie pyrotechnických výrobkov na území obce 

Na území obce je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, okrem: 

dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka v čase od 15.00 hod do 02.00 hod. nasledujúceho 
dňa 1.1. príslušného kalendárneho roka. 
dňa 1.1. príslušného kalendárneho roka v čase od 15.00 hod. do 20.00 hod. 
 
Používanie pyrotechniky mimo dní 31.12. a 1.1. sa môže na akcie, ktoré sú organizované 
alebo spoluorganizované obcou, alebo po včasnom oznámení na obecnom úrade 
a následné udelenou výnimkou.   
  

§ 3 

Kontrola a sankcie. 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva. 

Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN sa môže posudzovať v zmysle § 47 
ods.1písm. ch) zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako 
priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 100 € 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Ortuťovej č.19/2018 z 
dňa 27.12.2017  a nadobúda účinnosť dňom  1. januára 2019.  

Schválené: 27.12.2018 

Vyvesené: 28.12.2018 

Účinnosť: 1.1.2019 



 

[1]  

F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a 
ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,  

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,  

 

 


