Mesto Spišské Podhradie

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2013
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a
oslavné účely
Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n) a
§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti
s § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej
správe (banský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Spišské Podhradie:
Čl. I
Účel úpravy
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Podhradie o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely (ďalej len „nariadenie“) je určenie
pravidiel používania pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely, a to
najmä miesto, čas ich príležitostného použitia v meste Spišské Podhradie.
2. Toto nariadenie sa vydáva v súvislosti s výkonom samosprávy najmä na účely
zabezpečenia ochrany majetku, občianskeho spolužitia a verejného poriadku v meste, a to
tak aby sa dosiahli zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta a
ochrana životného prostredia v jeho územnom obvode.
Čl. II
Vymedzenie pojmov
1. Definícia pojmu pyrotechnické výrobky je obsiahnutá v § 36a ods. 1 zákona č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (banský zákon) v znení
neskorších predpisov a podrobnosti upravuje § 2 Nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o
uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú verejnosti prístupné
miesta vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, ktoré slúžia verejnému užívaniu, sú
verejne prístupné širokému okruhu individuálne neurčených ľudí, kde sa tie spravidla
zdržiava viac ľudí a pre mesto majú povahu osobitného významu a ktorými na účely tohto
nariadenia sú:
a) Mariánske námestie,
b) Palešovo námestie,
c) Areál Spišskej Kapituly,
d) Areály mestských cintorínov,
e) Parkovisko pod Spišským hradom na ulici Štefánikovej.

Čl. III
Zákaz používania zábavnej pyrotechniky
1. Na verejných priestranstvách osobitného významu podľa čl. II ods. 2 nariadenia je
zakázané používať zábavnú pyrotechniku podľa čl. II ods. 1 nariadenia.
2. Na území intravilánu mesta s výnimkou priestranstiev podľa čl. II ods. 2 nariadenia je
zakázané používať zábavnú pyrotechniku podľa čl. II ods. 1 nariadenia v čase nočného
kľudu podľa čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské podhradie č.
2/2013 na ochranu verejného poriadku, t. j. v čase od 22.00 hod do 06.00 hod
nasledujúceho dňa.
3. Zákaz podľa ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na prvý a posledný deň v kalendárnom roku.
4. Výnimka podľa ods. 3 sa nevzťahuje na používanie pyrotechnických predmetov na
zábavné a oslavné účely triedy II, III alebo IV v uzatvorených miestnostiach alebo
v blízkosti, t. j. vzdialenosť na použitie takej pyrotechniky musí byť väčšia ako 100
metrov od nasledovných objektov: zariadení poskytujúcich zdravotnícke alebo sociálne
služby (napr. domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov), kostolov alebo iných
zariadení cirkví alebo náboženských spoločností (napr. kaplnky, farské úrady), domu
smútku, školských alebo predškolských zariadení a pri športových podujatiach, ktorých
používanie je zakázané podľa § 36g ods. 4 banského zákona, ale ten zákaz neplatí, ak
použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.
5. Zákaz podľa ods. 1 sa rovnako nevzťahuje na verejné kultúrne podujatie organizované
mestom Spišské Podhradie a ním zriadenými organizáciami.
Čl. IV
Vykonávanie ohňostrojných prác
1. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú
vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1 banského
zákona, musí požiadať mesto – konajúc primátorom mesta o súhlas s ich vykonaním, a
to najneskôr 10 pracovných dní pred termínom ich vykonania. Mesto konajúc
primátorom takú žiadosť vybaví v lehote najneskôr 3 dni pred termínom vykonania
požadovaných ohňostrojných prác.
2. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak mesto vydá na ich vykonanie predchádzajúci
písomný súhlas podľa čl. IV.
3. Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému
banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného
zboru a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K
oznámeniu sa pripojí aj súhlasné stanovisko mesta s vykonaním ohňostrojných prác.
Oznámenie obsahuje údaje podľa § 36g ods. 2 banského zákona.
4. Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa technologického
postupu vypracovaného podľa § 36g ods. 6 banského zákona.

3. O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov
bezodkladne zápisnicu a doručí ju do 2 pracovných dní po vykonaní úkonov podľa §
36g ods. 9 a 10 mestu a príslušnému obvodnému banskému úradu.
Čl. V
Kontrola, sankcie a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať
primátor mesta, hlavný kontrolór mesta a poverení pracovníci mesta.
2. Primátor mesta môže za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia uložiť
právnickej a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- eur.
3. Nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je postihnuteľné aj podľa
osobitných predpisov, najmä podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
Čl. VI
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Spišské Podhradie dňa
14.03.2013.
2. Návrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej adrese mesta dňa 25.02.2013.
3. Prijaté nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie dňa
15.03.2013.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne
záväzného nariadenia.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie č. 9/2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely schválené mestským zastupiteľstvom v Spišskom Podhradí dňa 06.09.2012.

V Spišskom Podhradí, dňa 15.03.2013.
---------------------Mgr. Jozef Bača
primátor mesta

