
Oznámenie o konaní ohňostrojov v 
Katastrálnom území Obce Kaluža 
   V poslednom období Obecný úrad obce Kaluža registruje viacero sťažností, že 
obyvatelia obce, právnické alebo fyzické osoby vykonávajú pri rôznych oslavách, 
svadbách, alebo iných príležitostiach ohňostroje bez súhlasu obce alebo povolenia 
obvodného banského úradu. 

   V dôsledku uvedeného Obec Kaluža v záujme ochrany osôb, zvierat a majetku 
upozorňuje, že na vykonanie ohňostrojových prác, pri ktorých sa použijú 
pyrotechnické výrobky je potrebný písomný súhlas obce. 

   Podmienky vykonávania ohňostrojových prác upravujú ustanovenia zákona č. 
58/2014 Z. z. (Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v 
znení neskorších predpisov. 

Podľa §53 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

(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, 

b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu 
žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka. 



Podľa § 10 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení 
neskorších predpisov: 

- ods. 1 Ohňostroj možno uskutočniť len po oznámení obci, a to najneskôr 10 
pracovných dní pred termínom jeho vykonania. 

- ods. 2 Oznámenie obsahuje: 

a. meno, priezvisko a adresu osoby zodpovednej za ohňostroj, číslo a dátum 
vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, ktorý ho vydal, 

b. miesto, druh a rozsah ohňostroja, vrátane dátumu a hodiny začiatku a jeho 
trvanie, 

c. stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtkom s osobitných 
vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, 
vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení. 

- ods. 3 Opis oznámenia sa zasiela polícii 

Tomu, kto vykoná ohňostrojové práce bez písomného súhlasu obce, hrozí pokuta 
do výšky 33 €. 

V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame obrátiť sa na obecný úrad. 

Ing. Marek Misár 

zastupujúci starosta obce, v.r. 

 


