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Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli podľa § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a ustanovenia § 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, vydáva pre územie obce Ľubeľa toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Ľubeľa
Článok 1.
Základné ustanovenia
1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Ľubeľa upravuje obmedzenie a zákaz
používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3; P1 a T1 na území obce Ľubeľa.
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 :
a) kategória F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo
a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených
priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri
obytných budov,
b) kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
c) 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,
d) kategória F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo,
ktorú môžu používať len odborné spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je
škodlivá pre ľudské zdravie,
e) kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
f) kategória P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborné
spôsobilými osobami.
g) kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý
predstavuje nízke nebezpečenstvo,
h) kategória T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu
používať len odborné spôsobilé osoby.
3. Podľa § 8 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní
pyrotechnických výrobkov na trhu je daná povinnosť výrobcu zabezpečiť, aby
pyrotechnický výrobok bol označený a označenie pyrotechnického výrobku obsahuje aj
kategóriu pyrotechnického výrobku.
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Článok 2
Používanie pyrotechnických výrobkov
Na území obce Ľubeľa sa môžu pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1, T1 používať
len v čase od 31. decembra 16:00 hod. do 01. januára 03:00 hod..
V inom čase ako je uvedený v ods. 1 je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie
F2, F3, P1, T1 na území obce Ľubeľa zakázané.
Pyrotechnické výrobky kategórie F4, P2, T2 môžu v súlade s §4 nariadenia vlády
č.70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu používať len odborné
spôsobilé osoby (§26 a §27 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
Výnimku z ČI. 2 ods. 1 a ods. 2. povoľuje v odôvodnených prípadoch starosta obce
v súčinnosti s Komisiou pre ochranu poriadku pri obecnom zastupiteľstve.
Z dôvodu výnimky alebo jednorazovom použití zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3,
T1, P1, (napr.: svadba, rodinná oslava a iné), musí právnická alebo fyzická osoba požiadať
o súhlas Obec Ľubeľa. Predmetná žiadosť musí byť doručená do podateľne Obecného
úradu v Ľubeli najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom musí
obsahovať najmä:
a) označenie žiadateľa,
b) dátum konania a čas trvania podujatia,
c) účel podujatia,
d) čas a druh použitia pyrotechnických výrobkov,
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia,
f) označenie osoby oprávnenej používať pyrotechnické výrobky,
g) podpis žiadateľa.
Takúto výnimku povoľuje a udeľuje starosta obce v súčinnosti s Komisiou pre ochranu
poriadku pri obecnom zastupiteľstve formou písomného súhlasu, pričom nesmie byť
v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas sa vydá v
lehote najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia.

Článok 3
Kontrola VZN a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce, poverení zamestnanci Obce
Ľubeľa, poslanci Obecného zastupiteľstva a členovia Komisie pre ochranu verejného
poriadku pri obecnom zastupiteľstve.
2. Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy (§27b ods. 1,
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §47
ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v
Ľubeli svojim uznesením č. 6/2018 dňa 11. januára 2018.

.......................................
Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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