
 
Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 
č. 331/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícií  vydáva  
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 
 

o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. 
 

 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje používanie 
pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany. 
 
 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

1. Pyrotechnickým výrobkom je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky, alebo 
zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, 
plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých 
exotermických chemických reakcií, 

2. Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický predmet určený na  zábavné a oslavné 
účely. 

3. Verejným priestranstvom sú všetky miesta určené na verejné užívanie, najmä ulice, 
námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, schody, zeleň,  detské ihriská, 
areály športovísk a škôl. 

. 
 
 
 

Článok 3 
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky 

 

Na verejných priestranstvách obce Krasňany sa zakazuje používanie pyrotechnických 
výrobkov a zábavnej pyrotechniky za účelom ochrany verejného poriadku s výnimkou 
dňa 31. decembra od 20:00 hod. do 1. januára do 01:00 hod.  

 

 

 

 

 
 



Článok 4 
Používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky 

pri kultúrnych a spoločenských podujatiach 
 

1. Organizátor kultúrneho a spoločenského podujatia, na ktorom majú byť použité 
pyrotechnické výrobky alebo zábavná pyrotechnika je povinný najmenej 14 dní pred 
uskutočnením tohto podujatia požiadať písomne starostu obce o súhlas  použitia 
pyrotechnických výrobkov alebo zábavnej pyrotechniky. 

2. Žiadosť o súhlas musí obsahovať: 
meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, 

     druh použitých pyrotechnických výrobkov, dôvod jeho vykonania, 
miesto, dátum a hodinu začiatku ohňostroja,  jeho predpokladané trvanie.  
Ohňostroj je povolený maximálne do 22.00 hod.  

3. Starosta obce môže svojím rozhodnutím zakázať použitie pyrotechnických 
výrobkov alebo zábavnej pyrotechniky na kultúrnom a spoločenskom podujatí.  
Toto rozhodnutie musí však odôvodniť, inak vo svojom rozhodnutí určí miesto a čas 
použitia pyrotechnických výrobkov alebo zábavnej pyrotechniky.  
O takomto použití je povinný najmenej 7 dní pred uskutočneným kultúrnym 
podujatím upovedomiť ostatných občanov verejným vyhlásením. 

 
 

Článok 5 
Priestupky a sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa bude posudzovať ako priestupok podľa zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

2. Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona o 
priestupkoch sa dopustí ten, kto  použije pyrotechnické výrobky v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie 
a v termíne mimo  povolenej výnimky v zmysle tohto VZN. 

       
3. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie povinností ustanovených 

všeobecne záväzným nariadením obce, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší 
verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu od 100 € do  300 € . 

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. VZN č. 3/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky 

schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany  na svojom zasadnutí dňa 
21.09.2017, uznesením č. 48 bod 5.  

2. Toto  VZN nadobúda účinnosť dňa  07.10.2017. 
 
 

                                                                                                                           
 
Ing. Miroslav Bielka 

                                                                                          starosta obce 
 
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krasňany dňa 04.09.2017  
Návrh VZN zvesený dňa 21.09.2017 
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 22.09.2017 



 

 

Meno a priezvisko žiadateľa (názov) ............................................................................................ 
 

Adresa (sídlo) žiadateľa, vrátane PSČ ............................................................................................ 
 

Kontaktná osoba: ............................................................ e-mail .............................................................. 

 

č. tel. ............................................................................... 

 

 

 

Obecný úrad Krasňany 

Krasňany č. 22 

013 03 Varín 

 

 

V ............................................... dňa .................................. 

 

 

 

Vec: Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostroja 

 
  

 

 

Dátum konania ohňostroja:  ....................................................................................................................... 

 

Miesto konania ohňostroja:  ....................................................................................................................... 

 

Čas trvania ohňostroja:           od ....................... hod   -    do .......................... hod. (max. do 22,00 hod) 

 

Druh použitých pyrotechnických výrobkov – TRIEDA ............................................................................ 

 

Dôvod odpálenia ohňostroja (súčasť podujatia, rodinná oslava a iné uviesť) ........................................... 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                                             podpis žiadateľa 

 

 

 

Upozornenie: Oznámenie sa doručuje najneskôr 14 dní pred termínom konania ohňostroja ! 

 


