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                                                        OBEC ĽUBOTÍN  
 
 

VZN Č. 4 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky, na 
základe ustanovenia ods. 1 § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a zákona č. 331/2015 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o 
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon„/, vydáva pre územie Obce Ľubotín toto  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
O POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ZÁBAVNÉ A OSLAVNÉ ÚČELY  

NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBOTÍN 
 
 

ČLÁNOK 1 
PREDMET ÚPRAVY  A VYMEDZENIE POJMOV 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN„/ je stanoviť pravidlách a 

časové obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 
/ďalej len „ zábavná pyrotechnika“/ na území obce Ľubotín. 

2. Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany zdravých podmienok na odpočinok 
a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením, spôsobeným hlukom z používania 
zábavnej pyrotechniky1 alebo iných predmetov spôsobujúcich detonácie2. 

3. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, fyzické osoby podnikajúce 
alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných 
objektov, umiestnených na verejných priestranstvách obce Ľubotín alebo v ich 
bezprostrednej blízkosti.  

4. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta alebo 
priestory, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné a to najmä ulice, 
chodníky, komunikácie, mosty, schodiská a terasy, parkoviská, zastávky SAD, parky, 
verejná zeleň, areály školských a predškolských zariadení, detské ihriská, cintorín, dom 
smútku, okolie kostola, okolie zariadení poskytujúcich zdravotnícke alebo sociálne služby, 
kultúrne centrá, verejná zeleň, chatové oblasti, spevnené plochy pred objektmi 
občianskeho vybavenia, vodné toky a ich nábrežia a pod.  
 
 

ČLÁNOK 2 
INDIVIDUÁLNE POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ZÁBAVNÉ A OSLAVNÉ ÚČELY 

 
1. Používať zábavnú pyrotechniku1, alebo iné predmety spôsobujúce detonácie2 na verejných 

priestranstvách obce a v ich bezprostrednej blízkosti  je zakázané.  
2. Výnimkou  je čas od 31.12. od 18:00 hodiny do 1.1. do 03:00 hodiny kalendárneho roka.  
3. Ďalšie výnimky z vyššie uvedených ustanovení tohto článku môže Obec Ľubotín povoliť 

na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, a to v prípade konania 

                                                 
1 § 53 odsek 2 Zákona a  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. O sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
2 predmety, ktoré neprešli štátnou skúškou a ich uvádzanie do obehu nebolo povolené / napr. po domácky vyrobené výbušné predmety/     
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kultúrnych, umeleckých, športových alebo obdobných slávnostných a zábavných 
verejných alebo súkromných podujatí organizovaných v obci.  

4. Žiadosť musí byť Obci Ľubotín doručená 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.  
5. Takáto výnimka z VZN musí mať formu písomného súhlasu starostu obce, pričom nesmie 

byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá 
starosta obce v lehote najneskôr 3 dni pred dňom konania podujatia. 

 
ČLÁNOK 3  
SANKCIE 

 
1. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie 
je možné uložiť pokutu do 33,-- eur.  

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN, 
môže Obec Ľubotín v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení uložiť 
pokutu do výšky 6 638,-- eur.  

 
ČLÁNOK 4  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú používať 
takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na akomkoľvek majetku a 
životnom prostredí.  

2. Ten, kto bude používať zábavnú pyrotechniku alebo ten, pre koho sa použitie zábavnej 
pyrotechniky realizovalo, je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného 
priestranstva, ku ktorému dôjde po jej použití.  

3. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 
 

ČLÁNOK 5  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Toto VZN číslo 4/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne, dňa 14.12.2015, 

uznesením číslo 7/2015.  
2. Schválené VZN číslo 4/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa 15.12.2015 na 

dobu 15 dní.  
3. VZN číslo 4/2015 nadobúda účinnosť dňa 31.12.2015 .  
4. VZN číslo 4/2015 je prístupné na Obecnom úrade v Ľubotín a zverejnené na internetovej 

stránke obce.  
 


