Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na základe ustanovenia § 53 ods. 2 zákona NR SR č.
58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Levice č. 141
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Levice

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Levice
a v jeho mestských častiach („ďalej len VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť
časové obdobie pre používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta
a zabezpečiť verejný poriadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich
možným narušením spôsobným hlukom z používaním zábavnej pyrotechniky.
2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností a iných objektov umiestnených na území mesta Levice.
Článok 2
Používanie pyrotechnických výrobkov
1) Na území mesta Levice a v mestských častiach je zakázané používať pyrotechnické
výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 v čase od 1. januára od 02:00 hod do 31. decembra
do 18:00 hod v súlade so zákonom.
2) Počas celého roka je zakázané používať zábavnú pyrotechniku a pyrotechnické
výrobky vo vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, domovov
dôchodcov, útulkov pre zvieratá, kostolov, škôl a školských zariadení, športových
zariadení, autobusovej a železničnej stanici.
3) Mesto Levice môže v odôvodnenom prípade (svadby, výročia, športové a kultúrne
podujatia) udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v bode 1 tohto nariadenia na základe
písomného oznámenia. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 10 pracovných dní pred
plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať údaje uvedené v prílohe tohto VZN.
Prípadný súhlas vydá primátor mesta Levice v lehote najneskôr tri pracovné dni pred
dátumom konania podujatie a obmedzuje ich použitie do 22:00 hod, aby nedochádzalo
k rušeniu nočného pokoja.
4) Mesto Levice nezodpovedá za prípadné škody spôsobené
pyrotechnických výrobkov, ktoré sú predmetom tohto VZN.

používaním

Článok 3
Kontrola dodržiavania VZN a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Leviciach
na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.
2) Porušenie zákazu je priestupkom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Leviciach.
2) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Levice číslo 141 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Levice bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa
22. 06. 2017 .
3) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 23. 06. 2017 a nadobúda
účinnosť dňa 10. 07. 2017.
4) Nadobudnutím tohto všeobecného záväzného nariadenia č. 141 sa ruší všeobecné
záväzné nariadenie č. 140 Požiarny poriadok mesta Levice schváleného dňa 15. 12.
2016.
5) Všeobecné záväzné nariadenie mesta Levice č. 141 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Levice bude zverejnený na webovej stránke mesta Levice
a prístupný na mestskom úrade v Leviciach.

Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Mesto Levice
Žiadosť o súhlas Mesta Levice na používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1
v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o munícií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadateľ:
Meno, priezvisko/Obchodné meno, IČO: ................................................................................
Adresa/Sídlo: ..............................................................................................................................
Číslo telefónu:* .............................................. e-mail:* ...........................................................
*nepovinné údaje (odporúčame vyplniť pre urýchlenie komunikácie)
Týmto žiadam Mesto Levice o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác:
Meno, priezvisko a tel. kontakt zodpovednej osoby: ..................................................................
......................................................................................................................................................
Dátum konania: .................................... čas konania od: ..................hod do ........................hod
Miesto konania: ...........................................................................................................................
Opis miesta konania: ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Druh použitia pyrotechnických výrobkov: ..................................................................................
Dôvod použitia zábavnej pyrotechniky ( pri akej príležitosti): ...................................................
......................................................................................................................................................

........................................
podpis žiadateľa
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Mesto Levice
Žiadosť o súhlas Mesta Levice na vykonanie ohňostrojných prác, pri
ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4¹
(tiež kategórie P2 a kategórie T2)
v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o munícií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Žiadateľ:
Meno, priezvisko/Obchodné meno, IČO: ................................................................................
Adresa/Sídlo: ..............................................................................................................................
Číslo telefónu:* .............................................. e-mail:* ...........................................................
*nepovinné údaje (odporúčame vyplniť pre urýchlenie komunikácie)
Týmto žiadam Mesto Levice o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác:
Dátum vykonania ohňostrojných prác: .......................................................................................
Miesto vykonania ohňostrojných prác: .......................................................................................
Plánovaný začiatok ohňostrojných prác: .....................................................................................
Predpokladaná doba trvania ohňostroja: .....................................................................................
Kategória pyrotechnických výrobkov: ........................................................................................
Meno, priezvisko oprávnenej osoby: ..........................................................................................
Číslo preukazu: .............................................. Doba platnosti: ..................................................
Poučenie:
V zmysle § 2 psím. o) zákona č. 58/2014 Z. z. ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky
kategórie F4.
V zmysle § 54 ods. 4 zákona č. 58/2014 Z. z ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov,
z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý zodpovedá za riadny výkon ohňostrojných prác.
V zmysle § 54 ods. 1 zákona 58/2014 z. z. ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení
ohňostrojných prác. V súlade s § 54 ods. 5 zákona č. 58/2014 k žiadosti o povolenie ohňostrojných prác žiadateľ prikladá
aj písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác.

V ................................. dňa ..............................
........................................
podpis žiadateľa
Príloha:
Mapka alebo situačný nákres okolia s vyznačením miesta odpalu
______________________________________________________
¹ Podľa § 4 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu:
- pyrotechnické výrobky kategórie F4 – zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne
spôsobilé osoby a ktorej hladiny hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
- pyrotechnické výrobky kategórie T2 – pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé
osoby,
- pyrotechnické výrobky kategórie P2 – pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na
zaobchádzanie alebo na používanie iba odborne spôsobilými osobami.
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