Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek
Žiadosť o súhlas Obce Hronsek na vykonanie ohňostrojných prác,
pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie 41
(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 Obec Hronsek 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: .............................................................................................................
Číslo preukazu vedúceho odpaľovača ohňostrojov: .........................................................................................
Číslo preukazu odpaľovača ohňostrojov: ........................................................................................................

Poučenie:
V zmysle § 2 písm. o) zákona č. 58/2014 Z. z. ohňostrojnými prácami sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické
výrobky kategórie 4.
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 je zodpovedný za riadny výkon
ohňostrojných prác.

V …………………………… dňa ………………………
................................
podpis žiadateľa
Príloha:
Mapka, číslo parcely, alebo situačný nákres okolia s vyznačením miesta odpalu,

1

súhlas vlastníka pozemku.

Podľa § 3 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh:





pyrotechnické výrobky kategórie 4 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba
odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
pyrotechnické výrobky kategórie T2 - pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne
spôsobilé osoby,
pyrotechnické výrobky kategórie P2 - pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú
určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.
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