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za obec: 
Pozn.: Pri stanovení miest, na ktoré sa vzťahuje zákaz používania pyrotechnických výrobkov, je potrebné určiť podľa dôvodovej
správy k tomuto zákonu pre verejnosť prístupné miesta, kde je bez ohľadu na čas obmedzené alebo zakázané používať uvedené
pyrotechnické výrobky, môže ísť napríklad o frekventované koridory pohybu chodcov (napr. námestia, vlakové autobusové stanice,
oddychové  zóny,  záhradkárske  osady,  oblasti  slúžiace  predovšetkým na  bývanie  obyvateľov –  sídliská,  prípadne  možný zákaz
používania pyrotechniky na celom území).
Obecné zastupiteľstvo obce Borša na základe ust.  § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a
munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež podľa ust § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva toto 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1/2016 

o obmedzení ú a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Borša upravuje obmedzenie a zákaz používania 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce Borša / alebo v jej častiach.
2. Zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií určuje § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu tak, že:

• kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmnedzených 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, 

• kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 

• kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje 
nízke nebezpečenstvo.

 
3. Podľa § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu je daná povinnosť výrobcu zabezpečiť, aby pyrotechcnický 
výrobok bol označený a označenie pyrotechcnického výrobku obsahuje aj kategóriu 
pyrotechnického výrobku.



§ 2

Obmedzenia pri používaní pyrotechnických výrobkov (predmetov) 

     Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených 
miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, 
liečení a pri športových podujatiach,11) pričom: 
- pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II a
III, 
- pyrotechnické predmety na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried 
T0 a T1. 

§ 3

Používanie pyrotechnických výrobkov (predmetov) na území obce a vykonávanie
ohňostrojných prác na území obce 

1. Na území obce Borša je povolené používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 bez
    písomného súhlasu obce od 24. decembra do 1 januára nasledujúceho kalendárneho roku.
2. Ohňostrojné práce je možné na území  obce Borša  vykonávať len s písomným súhlasom obce a
    iba v termíne od 31. decembra do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
3. Výnimky v termínoch k činnostiam podľa ods. 1) povoľuje starosta obce (výnimka musí byť
   podmienená súvislosťou s: konaním významného rodinného podujatia – okrúhle životné jubileum,
   svadba a rôzne výročia alebo s konaním významnej kultúrno-spoločenskej udalosti) na základe 
   písomnej žiadosti podanej obci najenskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom   
   použitia pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1.
4. Výnimky v termínoch k činnostiam podľa ods. 2) povoľuje starosta obce (výnimka musí byť
   podmienená súvislosťou s konaním významnej kultúrno-spoločenskej udalosti) na základe 
   písomnej žiadosti podanej obci najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným termínom 
   vykonania ohňostrojných prác.
5. Po udelení predmetnej výnimky je obec povinná zabezpečiť zverejnenie informácie o dátume,
    mieste a čase použitia pyrotechnických výrobkov alebo vykonania ohňostrojných prác – v 
   miestnom rozhlase a na web - sídle obce Borša a to minimálne jeden deň pred ako aj v deň 
   konania takejto činnosti.

§ 4
Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov

     Na území obce Borša je zakázané predávať pyrotechnické výrobky.

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Borša dňa 22.11.2016
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 8.12.2016

V Borši dňa 8.12.2016

                                                                                         Ing. Anna Tünde Vargová 
                                                                                                 starostka obce 


