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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.  /2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Senec 
 
Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 ústavy Slovenskej republiky 
a na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení 
neskorších predpisov v súlade s  § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014Z.z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o výbušninách“)vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. Používanie 
pyrotechnických výrobkov na území mesta SENEC (ďalej len „VZN“). 
 

Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 
Účel a pôsobnosťnariadenia 

 
1. Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá a vymedziťčasové obdobie pre používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1a P1na území mesta a zabezpečiť 
verejnýporiadok a ochranu zdravých podmienok občanov pred ich možným narušením 
spôsobenýmhlukom z používania 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 na území mesta Senec. 
 

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
 
1.Pyrotechnický výrobok  je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín, 
ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie 
týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií.1) 
2.Pyrotechnické výrobky kategórieF2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke 
nebezpečenstvo a má nízkuhladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených 
priestoroch.2) 
3.Pyrotechnické výrobky  kategórie F3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké 
nebezpečenstvo, ktoráje určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a 
ktorej hladina hlukunie je škodlivá pre ľudské zdravie. 3) 
4. Pyrotechnické výrobky  kategórie T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, 
ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.4) 
5. Pyrotechnické výrobky  kategórie P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika 
a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo. 5) 
 

Článok 3 
Predmet úpravy 

 
1. Na celom území mesta Senec sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, 
F3, T1 a P1 



2.Zákaz podľa odseku 1 tohto článku neplatí od 10.00 hod. dňa 31. decembra do 05.00 hod. dňa 
1. januára.  
3. Výnimku z ods. 1 tohto článku môže mesto povoliť na základe písomnej žiadosti fyzickej 
alebo právnickej osoby(príloha č. 1), a to v prípade konania kultúrnych, umeleckých, športových 
alebo obdobných slávnostných a zábavných podujatí organizovaných v meste.. Predmetná 
žiadosť musí byť mestu doručená najneskôr 10pracovných dní pred plánovaným podujatím, 
pričom musí obsahovať najmä: 
a) označenie žiadateľa a zodpovednej osoby, 
b) dátum, čas konania a čas trvania podujatia, 
c) účel podujatia, 
d) čas a druh použitia pyrotechnických výrobkov, 
e) opis miesta konania podujatia a jeho okolia, 
f) podpis žiadateľa. 
4.Uvedené výnimky v zmysle ods. 3tohto článku musia mať formu písomného súhlasu, pričom 
nesmú byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade súhlasumesto 
vydá v lehote najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom konania podujatia. 
 

Článok 4 
Priestupky a sankcie 

 
1.Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie tohto VZN možno v 
zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien doplnkov uložiťv 
blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€.  
2.Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN uloží 
mesto v súlade s § 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov pokutu do výšky 6 638,- €.  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 08.12.2016 a účinnosť 
nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta, t.j. dňa 
27.12.2016. 
 
                                                                                                                                 Ing. Karol Kvál 
                                                                                                                                 primátor mesta 
__________________________ 
1) § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
2) § 4 ods.2 písm. a) bod 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
3) § 4 ods.2 písm. a) bod 3Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
4) § 4 ods.2 písm. b) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
5) § 4 ods.2 písm. c) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 
pyrotechnických výrobkov na trhu 



Príloha č. 1 
 
Žiadosť o súhlas Mesta Senec na používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1,F3,P1, 

T1. 
 
 
v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a o muníciía 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 Senec o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov: 
 
Kategória pyrotechnických výrobkov1): ........................................................................................ 
Dátum použitia pyrotechnických výrobkov: ..................................................................................... 
Miesto použitia pyrotechnických výrobkov: ..................................................................................... 
Plánovaný začiatok použitia pyrotechnických výrobkov: ................................................................. 
Predpokladaná doba používania pyrotechnických výrobkov: ........................................................... 
 
V ……………… dňa ………… 
................................ 
podpis žiadateľa 
 
Príloha: 
Mapka a situačný nákres okolia s vyznačením miesta použitia pyrotechnických výrobkov 
_________________________________________________________________________ 
1.Kategorie pyrotechnických výrobkov podľa § 4 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovanípyrotechnických výrobkov na trhu. 
a) pyrotechnické výrobky  kategórie F2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke 
nebezpečenstvo a má nízkuhladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených 
priestoroch, 
b) pyrotechnické výrobky  kategórie 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 
c) pyrotechnické výrobky  kategórie T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, 
ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 
d) pyrotechnické výrobky  kategórie: P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika 
a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo 
 


