Smernica č. 6/2015
o používaní zábavnej pyrotechniky na území
obce Sása

Obec Sása na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien vydáva „Smernicu o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Sása“.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tejto smernice rozumejú pyrotechnické predmety na
zábavné účely a oslavné účely podľa § 1 ods. 2 písm. a) Nariadenia vlády SR č.
398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pyrotechnickej výroby.
2. Verejným priestranstvom sa na účely tejto smernice rozumejú všetky miesta, ktoré
slúžia na verejné účely, resp. sú verejne prístupné (ulice, chodníky, parkoviská, zastávky
autobusovej dopravy, parky, areál MŠ a bývalej školy, detské ihriská, cintorín,
priestranstvá okolo kostolov, blízkosti domov a bytov, predajní a pod.).
§2
Predaj pyrotechnických predmetov
1. Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy (Občiansky
zákonník, Živnostenský zákon a Obchodný zákonník).
2. Podľa § 5 ods. 4.4. VZN č. 1/2015 o trhových miestach sa na trhových miestach zakazuje
predávať :
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky.
§3
Povinnosti pred vykonaním ohňostrojov
1. Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení Obecnému úradu v Sáse a to najneskôr 10
dní pred termínom jeho konania.
Oznámenie obsahuje :
a) meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum
vydania preukazu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

- 2 b) miesto, druh a rozsah ohňostrojov, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho
trvanie,
c) stručný opis okolia v okruhu 300 m a doložený situačný náčrt s osobitným
vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
vrátane určenia protipožiarnych a zdravotných opatrení.
2. Opis oznámenia sa zasiela Okresnému riaditeľstvu PZ vo Zvolene a Okresnému
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene.
§4
Priestupky a sankcie
1.
2.

Priestupku proti verejnému poriadku podľa zákona o priestupkoch je používanie
zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obci Sása podľa § 1 ods. 2 tejto
smernice.
Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je
organizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia spojeného
s používaním zábavnej techniky :
a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách obce Sása
s výnimkou 31. decembra od 18,00 hod. do 1. januára do 02,00 hod.
b)

organizuje, alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmene a),

c) použije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb.
3.

Za priestupok možno uložiť pokutu do 33,00 €.
§5
Kontrola dodržiavanie smernice

Kontrolu dodržiavanie tejto smernice vykonávajú zamestnanci obecného úradu, poslanci
obecného zastupiteľstva a členovia komisie pre verejný poriadok a životné prostredie.
§6
Záverečné ustanovenie
Smernica nadobúda účinnosť dňom 10.12.2015.
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starostka obce

