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OBEC JAKUBANY 

 

 

Obec Jakubany na základe  § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 4 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 53 ods. 2 zákona č. 

58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2020 

 

 o používaní pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území  

obce Jakubany 
       

 

Čl. l 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ ustanovuje podrobnosti o používaní 

pyrotechnických výrobkov v katastrálnom území obce Jakubany a jeho účelom je 

zabezpečenie verejného poriadku v obci a zvýšenie bezpečnosti pri používaní 

pyrotechnických výrobkov,  určených najmä na zábavné a oslavné účely. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má 

nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch. 

 

2. Kategórie 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. 

 

3. Kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 

pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo. 

 

4. Kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 

predstavuje nízke nebezpečenstvo.
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5. Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, sú napr. petardy, zábleskové petardy, batérie 

petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie 

zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety 
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obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie 

obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy a iné.  

 

6. Pyrotechnické výrobky sú označené v zmysle ust. § 8 Nariadenia vlády č. 70/2015 

o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 

 

Čl. 3 

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

 

1. V katastrálnom území obce Jakubany sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, F3, P1 a T1 počas celého roka. 

 

2. Zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 neplatí dňa 31.12. v čase 

od 16.00 h do 24.00 h a 01.01. v čase od 00.00.h do 03.00 h. 

Čl. 4 

Výnimka obce 

1. Obec Jakubany môže súhlasiť s používaním pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 

v obci Jakubany pre žiadateľa, ktorý o to písomne požiada  najmenej desať pracovných 

dní pred plánovaným použitím.
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2. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3  oprávňuje 

žiadateľa v zmysle žiadosti:  

a) používať pyrotechnické výrobky od 02.01 do 30.12. príslušného kalendárneho roka, 

b) predávať pyrotechnické výrobky 01.01 do 27.12. príslušného kalendárneho roky.
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Článok 5 

Priestupky 

 

1. Za porušenie  tohto VZN možno uložiť pokutu do 33 eur.
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2. Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže obec podľa § 27b  ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €. 

 

3. Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať aj v zmysle osobitných 

predpisov. 

 

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, a to 

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

Jakubany  č. 14/A3/2020 dňa 27. 02. 2020. 

 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.02.2020 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 10.02.2020 

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10.02.2020 

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 21.02.2020 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 schválené: 

 

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jakubany: 27.02.2020 

b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 03.03.2020 

c) VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňom: 01.04.2020 

 

 

 

 

 

            JUDr. Jozef Mačuga, v.r. 

 starosta obce Jakubany 


