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Dôvodová správa
Za účelom ochrany verejného poriadku na základe § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 písm. n) v spojitosti s § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je možné, aby mesto určilo
všeobecne záväzným nariadením podmienky používania pyrotechnických výrobkov kategórií
slúžiacich na tzv. zábavné účely.
Na základe doterajších skúseností mestskej polície, ktorá v rokoch 2009 až do októbra 2012
na základe VZN č.4/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky riešila 126 priestupkov, pričom
bolo uložených 59 blokových pokút a 22 priestupkov bolo odoslaných vecne príslušnému
orgánu na správne konanie voči podozrivým zo spáchania predmetného priestupku v zmysle
zákona o priestupkoch; sú ako výnimky zo zákazu navrhované udalosti a časové obmedzenia
nasledovne:
- svadby v deň ich konania v čase od 06.00 do 22.00 hod.,

- deň 31. decembra v čase od 15.00 hodiny do 03.00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa,
t.j. 01. januára príslušného roku,
- ohňostrojné práce, a to v zmysle písomného súhlasu mesta.
V roku 2015 a 2016 bolo hlavne v zimnom období podaných viacero slovných podnetov na
MsÚ týkajúcich sa používania nebezpečnej a hlučnej zábavnej pyrotechniky. Tieto podnety
však nebolo možné v kompetencii mesta riešiť ako priestupok, nakoľko nebolo a stále nie je
v platnosti VZN, ktoré by umožňovalo MsP v takýchto prípadoch konať. Zmena zákona č.
58/2014 Z.z. však po niekoľkých rokoch opäť umožňuje mestu na zabezpečenie ochrany
verejného poriadku používanie pyrotechnických výrobkov obmedziť.
VZN nebude a nemá riešiť práce s pyrotechnickými výrobkami, na ktoré je potrebný osobitný
súhlas, vydávaný mestom. Týka sa to kategórie F4. Taktiež v zmysle legislatívy nie je
potrebné riešiť výrobky kategórie F1, ktoré predstavujú len zanedbateľné nebezpečenstvo
a hlučnosť a ich používanie nie je obmedzené. Kategórie pyrotechnických výrobkov sú
v zmysle zákona nasledovné:
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.
Čo sa týka používania pyrotechnických výrobkov v súvislosti s vekom, zákon toto obmedzuje
nasledovne:
(1) 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.
(2) Výrobca, dovozca a distribútor nesmú sprístupňovať na trhu pre
iné ako odborne spôsobilé osoby
a) zábavnú pyrotechniku kategórie F4,
b) scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky
kategórie P2.

Podľa § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je predkladaným materiálom
navrhované riešenie spočívajúce v takmer úplnom zákaze používania pyrotechnických
výrobkov v k.ú. Piešťany a Kocurice.

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11 dní, počas
ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3 kontakt: Ing. Richard Rosa, mailová adresa: richard.rosa@piestany.sk
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto
ju predkladá.

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely
Číslo: ..........................

V Piešťanoch, dňa ..........................

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky
používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1, špecifikovaných nariadením
vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, na zábavné
alebo oslavné účely v k. ú. Piešťany a k. ú. Kocurice, a to najmä miesto a čas ich
príležitostného použitia.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely.2) Ohňostrojnými
prácami práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky kategórie F4. 3)
§3
Používanie pyrotechnických výrobkov
(1) V katastrálnom území Piešťany a Kocurice je z dôvodu ochrany verejného poriadku
zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1, T1, a to s výnimkou dňa
31. decembra v čase od 15.00 hodiny do 03.00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa,
t.j. 01. januára príslušného roku.
(2) Zákaz sa nevzťahuje:
na použitie zábavnej pyrotechniky v rámci ohňostrojných prác pri podujatiach
organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Piešťany (ďalej len „mesto“), ak je
používanie pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia;
na použitie zábavnej pyrotechniky v rámci povolených ohňostrojných prác, na vykonanie
ktorých dalo mesto písomný súhlas;
na použitie zábavnej pyrotechniky pri svadbách v deň ich konania v čase od 06.00 do 22.00
hod.

(3)Pyrotechnické výrobky na zábavné účely všetkých kategórií sa nesmú používať takým
spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo životnom prostredí.
(4) Kto bude vykonávať ohňostrojné práce, používať pyrotechnické výrobky alebo osoba, pre
ktorú sa tieto práce majú vykonať, je povinný/á bezodkladne odstrániť znečistenie verejného
priestranstva, ku ktorému dôjde použitím zábavnej pyrotechniky.
§4
Záverečné ustanovenia
(1)Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy. 1)
(2) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia mesta Piešťany.
(3) Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.
..............
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli.
V Piešťanoch, dňa ..................................

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

1) § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 27b ods. 1 písm. a),
b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2) § 2 písm. b) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení
pyrotechnických výrobkov na trhu
3) § 4 ods.2 písm. a)bod 4. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení
pyrotechnických výrobkov na trhu

