Obec Slovenský Grob si dovoľuje touto cestou upozorniť
na povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov
upravujúcich používanie pyrotechnických výrobkov na
území obce.
Uvedenú problematiku upravuje zákon č. 58/2014 o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V § 53 uvedeného zákona sa uvádza:
(1)
Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie.
(2)
Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením
obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1
a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa odseku 3.
(3)
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31.
decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho
roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30.
decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom
obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov
kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr
desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú
osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické
výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu
trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh
pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a
predpokladaného trvania používania.
(5)
Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje
niektorú z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť
zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa
odseku 4 oprávňuje
a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v
období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
Obec Slovenská Grob upozorňuje občanov, že používanie pyrotechnických
výrobkov v rozpore s hore uvedenými ustanoveniami je v zmysle zákona č.
58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov kvalifikované ako správny delikt resp. priestupok
a sú za toto porušovanie udeľované sankcie Obvodným banským úradom.

Sankcie
§ 78 Iné správne delikty
(1) Obvodný banský úrad uloží pokutu od 100,- € do 10.000,- € oprávnenej osobe ktorá
.........
v) nedodrží niektorú z povinností alebo podmienok na výrobu, predaj a používanie
pyrotechnických výrobkov podľa §§51 až 53
§ 80 Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
..........
d) poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4
(2) Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 1.650,- €
Pre lepšiu orientáciu kategórií pyrotechnických výrobkov a vekových obmedzení uvádzame
niekoľko základných informácií nariadenia vlády č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických
výrobkov na trhu:
a) 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,
b) zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
c) scénickou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v
exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie,
d) pyrotechnickým výrobkom určeným na použitie v motorových vozidlách je prvok bezpečnostných
zariadení v motorových vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na iniciáciu týchto
zariadení alebo iných zariadení,
e) odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného
predpisu zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie F4, so scénickou pyrotechnikou kategórie
T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 alebo ich používať.
Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a
úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku.
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:
a) zábavná pyrotechnika
1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej
pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,
2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu
hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,
3. 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,
4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu
používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika
1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke
nebezpečenstvo,
2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len
odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky
1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré
predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré
sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.
Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako:
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

