
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015 

o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

 

§ 1 Všeobecné ustanovenia 

 1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku obec Oreské upravuje obmedzenie a zákaz 

používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce Oreské.  

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 obmedzených 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, pyrotechnický 

výrobok bol označený a označenie pyrotechnického výrobku obsahuje aj kategóriu 

pyrotechnického výrobku. 

 § 2 Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce  

1.Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1  na území obce 

Oreské takto :  

- uvedené kategórie je možné používať len dňa 31.12.príslušného roka v čase od 20.00 

hod do 03.00 hod nasledujúceho dňa 

2. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce 

Oreské takto :  

- uvedenú kategóriu je možné používať len po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu 

obce Oreské a len v priestoroch kultúrneho domu a priestormi za kultúrnym domom 

§ 3 Zákaz používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

1. Obec zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na území obce F2, F3, P1 takto :  

- uvedené kategórie je zakázané používať v iných dňoch 



 

§ 4 

Sankcie 

1. Za porušenie zákazu uvedeného v § 3 sa vyrubí pokuta vo výške 20,- €.   

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Oreské dňa 

14.12.2015 uznesením č.31/2015 

2. Týmto všeobecným záväzným nariadením sa ruší všeobecné nariadenie č. 2/2009 

o podmienkach používania zábavnej pyrotechniky v obci Oreské zo dňa 8.12.2009. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.12.2015. 

  

V Oreskom dňa 25.11.2015 

 

 

 

 

.........................................  

starosta obce 
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