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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o používaní pyrotechnických výrobkov  
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval: Ing. Jozef Kereštan, vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany 
 
 
V Trebišove, dňa 8.9.2016  
 

 
predkladateľ 
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.../2016 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 

 
o používaní pyrotechnických výrobkov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona       
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 53 ods. 2 
zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 4  ods. 2 písm. a) nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
a podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom  nariadení (ďalej len "VZN"): 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Toto VZN v súlade s ust. § 53 ods. 2 zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Trebišov.  

 
Článok 2 

Pôsobnosť 
 

2.1 Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetkých obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, 
právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta Trebišov.    

 
Článok 3 

Vymedzenie základných pojmov 
 

3.1 Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom pyrotechnický výrobok rozumie 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. 

 
3.2 Pod pojmom zábavná pyrotechnika sa rozumie výrobok, ktorý je určený na zábavné účely. 
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3.3 Pod pojmom scénická pyrotechnika sa rozumie výrobok určený na použitie na javisku v interiéri 
alebo v exteriéri, pri filmovej, televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie. 

 
3.4 Pyrotechnické výrobky sú zaradené do kategórií podľa spôsobu ich použitia, účelu a úrovne 

nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku.  
 
3.5 Zábavná pyrotechnika sa zaraďuje do týchto kategórií: 
 

a) Kategória F1: 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, 
 

b) Kategória F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 
hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch (napr. petardy, rakety, 
rímske sviece, kompaktné ohňostroje, guľové pumy), 
 

c) Kategória F3: 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 (napr. petardy, fontány, kompaktné ohňostroje), 
 

d) Kategória F4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu 
používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské 
zdravie. 

 
3.6 Scénická pyrotechnika sa zaraďuje do kategórií: 
 

a) Kategória T1: je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje 
nízke nebezpečenstvo (napr. konfety), 
 

b) Kategórie T2: pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať 
len odborne spôsobilé osoby. 

 
3.7 Iné pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do kategórií: 
 

a) Kategória P1: sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo (napr. dymovnice) 
 

b) Kategória P2: sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými 
osobami  

 
Článok 4 

Používanie pyrotechnických výrobkov 
 
4.1 Na území mesta Trebišov a v jeho častiach je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie 

F2, F3, P1 a T1. 
 
4.2 Zákaz podľa odseku 4.1 sa nevzťahuje    
   

a) na používanie pyrotechnických výrobkov počas doby od 18:00 hod. dňa 31. decembra 
kalendárneho roka do 02:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, 
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b) na  akcie usporadúvané mestom alebo na  iné významné akcie mestského charakteru, 
 

c) na iné príležitosti,  na základe vopred udeleného súhlasu mesta Trebišov 
 

Článok 5 
Sankcie 

 
5.1 Za porušenie tohto VZN fyzickou alebo právnickou osobou môže mesto Trebišov v zmysle § 47 

ods.1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch uložiť pokutu do 500 eur. 
 
5.2 Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania 

a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na 
osobu páchateľa.  

 
Článok 6 

 Spoločné ustanovenie a záverečné ustanovenia 
 
6.1 VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .......... 
 
6.2 VZN nadobúda účinnosť v 15-ty  deň po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa ............ 
 
 
 
 
 
 
 
                   PhDr. Marek Čižmár 
         primátor 



Dôvodová správa 

Z dôvodu ochrany verejného poriadku na území mesta a v jeho častiach umožnila novela 
zákona  č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“), zákaz alebo 
obmedzenie  používania pyrotechnických výrobkov a to na základe § 53 ods. 2. zákona. 
Mesto Trebišov z dôvodu zachovávania verejného poriadku a zabezpečenia, čo možno 
najvyššej miery ochrany majetku a ochrany zdravia a života osôb, prijatím tohto VZN 
uplatňuje právomoc danú mu zákonným splnomocnením, uvedeným vo vyššie spomenutom 
ustanovení § 53 ods. 2 zákona. 

Taxatívne vymedzenie kategórii pyrotechnických výrobkov ustanovuje § 4 ods. 2 nariadenia 
vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. Priestupky 
proti verejnému poriadku ustanovuje § 47 ods. 1 písm. ch) a ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. za tento  je možné uložiť peňažnú pokutu až do 
výšky 500 EUR. Všeobecné záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na 
území mesta a v jej častiach podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Trebišove.   


