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Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods.l a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, toto všeobecne záväzné 
nariadenie: 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 9/2009 

Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území 
mesta Senec 

Prvá časť 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Tohto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") sa vydáva v záujme 
stanovenia pravidiel a časového obdobia pre používanie pyrotechnických predmetov na 
zábavné a oslavné účely (ďalej len „zábavná pyrotechnika") na území mesta Senec, ako aj za 
účelom zabezpečenia ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov 
mesta pred ich možným narušením, spôsobeným hlukom z používania zábavnej pyrotechniky 
alebo iného predmetu spôsobujúceho detonáciu. 

v 

Článok 2 
Základné pojmy 

(1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované 
pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické 
účely alebo na zábavné a oslavné účely. 

(2) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa 
nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú 
podľa stupňa nebezpečenstva do podtried TO , TI a T2. Parametre na zaradenie 
pyrotechnických výrobkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis. 

(3) Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové 
alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, 
pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za 
sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. 

(4). Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky miesta, priestory a 
plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu, pričom sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, 
chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné schody), verejné plochy zelene, 
nábrežia, parky, vrátane miest verejnosti prístupným pre verejné užívanie. 

(5). Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých 
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, a to najmä dodržiavaním nočného 
pokoja za účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov mesta. 



a) Zdravými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na 
zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú. 

b) Zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie navodzovanie a trvalé 
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by 
nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase 
a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, 
najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi 
hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením, vibráciami a 
pod.. 
(6). Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú všetky 

rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických 
zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom 
čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá 
pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu. 

Druhá časť 

Článok 3 
Klasifikácia pyrotechnických výrobkov 

(1) Pyrotechnické predmety triedy I: najčastejšie používanými pyrotechnickými 
predmetmi tejto triedy sú pyrotechnické hračky, najmä: prskavky, pištoľové kapsle, traskavé 
bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a 
fontány, lietajúce motýle, búchacie guličky a vystreľovacie konfety. 

(2) Pyrotechnické predmety triedy II: najčastejšie používanými pyrotechnickými 
predmetmi v tejto triede sú najmä: rímske sviece, fontány, gejzíry, malé petardy 
/minivýbušky/, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc alebo 
výbuškovej zlože, farebné dymy a bengálske ohne. 

(3) Pyrotechnické predmety triedy III: najčastejšie používanými pyrotechnickými 
predmetmi tejto triedy sú najmä: malé italské pumy, delové rany, ohňopády, rôzne druhy 
rakiet a vystreľovacích efektov a veľké japonské slnká. 

(4) Pyrotechnické predmety triedy IV: Najčastejšie používanými pyrotechnickými 
predmetmi tejto triedy sú najmä: lietavice, ohňostrojné delové rany, vysokolietajúce rakety, 
veľké italské pumy a guľové pumy. 

(5) Pyrotechnické predmety a výbušné predmety na technické účely sa zaraďujú do 
podtried TO, TI , a T2.. 

a) Pyrotechnické predmety podtriedy TO sú všeobecne používané výrobky, najmä: 
zápalky, vulkanizačné vložky, podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie 
prostriedky, dymové prostriedky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo škodlivým 
hlodavcom. 

b) Pyrotechnické predmety podtriedy TI zodpovedajú triede II, sú to najmä: 
signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie 
vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske 
raketové motorčeky, termitové zlože na zváranie, prostriedky na použitie vo filme, v 
televízií a na divadelnej scéne. 

c) Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú triede IV, a sú to najmä: 
prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na 
rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu. 



Článok 4 
Predaj pyrotechnických výrobkov 

(1) Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy.1 

(2) V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a 
podtriedy TO a TI . 

(3) Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov na trhových miestach upravuje osobitný 
predpis. 2 

(4) Predávať pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy TI môžu len osoby s 
oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré 
úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej 
Hlavným banským úradom. Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov 
platí päť rokov odo dňa absolvovania školenia. 

(5) Pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy TI sa smú predávať len v 
pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo 
výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické výrobky 
uvedené v prvej vete sa nesmú skladovať a predávať v priestoroch vchodu do predajne, 
východu a únikových ciest z predajne. 

(6) Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických 
výrobkov triedy II a III a podtriedy TI upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na 
používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie. 

(7) Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy TO môžu nadobúdať a používať aj 
osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané. 

(8) Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy TI môžu nadobúdať a používať iba 
osoby staršie ako 18 rokov. 

(9) Pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III. musí predavač overiť, či 
kupujúci spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise.3 

v 

Článok 5 
Vykonávanie pyrotechnických prác 

(1) Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú 
vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie, musí požiadať mesto o súhlas s 
ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. 
Ohňostrojné práce možno vykonať, ak mesto vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného 
predpisu.4 Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom 
obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a 
záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej 

1 Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon 
) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z.z. o Štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a o Štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 

2 § 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

3 zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
4 § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 



republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným 
vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlasné stanovisko mesta s vykonaním ohňostrojných 
prác. 

(2) Žiadosť o súhlas podľa odseku 1 obsahuje: 
a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov 

ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti 
preukazu), 

b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, 
predpokladanú dobu trvania a ich rozsah, 

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

(3) Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa osobitného 
predpisu5 

(4) O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov 
bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po ukončení ohňostrojných prác 
mestu a príslušnému obvodnému banskému úradu. 

v 

Článok 6 
Používanie pyrotechnických výrobkov 

(1) V záujme zabezpečenia ochrany verejného poriadku a zdravia ľudí na území mesta 
Senec, sa zakazuje používanie všetkých druhov pyrotechnických výrobkov, na všetkých 
verejných priestranstvách v meste Senec, s výnimkou od 10.00 hod. dňa 31. decembra 
do 03.00 hod. dňa 1. januára. 

(2) Výnimky z tohto nariadenia môže povoliť na základe žiadosti fyzickej alebo 
právnickej osoby primátor mesta, a to v prípade konania zábavných, slávnostných, športových 
a kultúrnych podujatí organizovaných alebo povolených mestom. V žiadosti je organizátor 
povinný ohlásiť mestskému úradu dátum konania takéhoto podujatia, časové trvanie a druh 
použitých pyrotechnických výrobkov. 

(4) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených 
miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, 
škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie 
pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia. 

v 

Casť tretia 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 7 
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 (§ 47, § 48). Za porušenie 
tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 

5 zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 



a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur príslušníkmi Mestskej polície v 
Senci. 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 
VZN môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
0 obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638 eur. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1 .Všeobecné záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území Mesta Senec 
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.^/2009 zo dňa 10.10.2009. 

2.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykoná hlavný kontrolór mesta, poverení zamestnanci 
mesta a poslanci mesta. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 25.12.2009. 

Ing. Karol Kvál 
primátor mesta 
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