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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 a ods. 3 
písm. n) a podľa § 6  ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a 
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení o zákaze a obmedzení používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Žiar nad Hronom (ďalej len „nariadenie“). 
 
 
 

§ 1 
Účel nariadenia  

 
Účelom tohto nariadenia je v záujme zabezpečenia verejného poriadku, ochrany 

zdravia osôb, ich majetku a zabránenia rušenia obyvateľov mesta Žiar nad Hronom (ďalej len 
„mesto“) zábavnou a inou pyrotechnikou obmedziť alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1. 
 
 

§ 2 
Základné pojmy  

 
1. Pyrotechnickým výrobkom sa na účely tohto nariadenia rozumejú výrobky zábavnej 

pyrotechniky, a iné pyrotechnické výrobky bežne dostupné na trhu obsahujúce 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 a ich použitie nie je určené len odborne 
spôsobilým osobám1. 

 
2. Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe nariadenia vlády 

SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu takto 2: 
 

a) zábavná pyrotechnika  

 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,  

 kategórie F2 - je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo 
a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených 
priestoroch,  

 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,  

 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,  

                                                 
1
 § 2 nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 

2
 § 4 nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 

 



b) scénická pyrotechnika  

 kategórie T1 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 
predstavuje nízke nebezpečenstvo,  

 kategórie T2 - je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 
môžu používať len odborne spôsobilé osoby,  

 
c) iné pyrotechnické výrobky  

 kategórie P1 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,  

 kategórie P2 - sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne 
spôsobilými osobami.  

 

 

§ 3 
Zákaz a obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov 

 
1. Mesto zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta 

s výnimkou dňa 31. 12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 18:00 hodiny do dňa 1. 
1. nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 03:00 hodiny. V inom čase je 
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta zakázané.  

 
2. Mesto obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území mesta 

na použitie pri kultúrnych, športových podujatiach a obdobných spoločenských 
podujatiach len od 06,00 do 22:00 hodiny, aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja. 
V inom čase a na iný účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území 
mesta zakázané.  

 
3. Mesto obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 na území mesta 

na použitie len v súlade s technickým účelom, pre ktoré boli vyrobené. Používanie na iný 
účel na území mesta je zakázané.  

 
4. Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a 

P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.  
 
5. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F1 nie je týmto VZN obmedzené, 

nakoľko takéto obmedzenie nie je v kompetencii mesta v zmysle zákona.  
 
 

§ 4 
Kontrola dodržiavania VZN 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Žiari nad 

Hronom, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta. 
 
 

§ 5 
Priestupky, správne delikty a sankcie 

 
1. Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch     v znení 

neskorších predpisov sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší povinnosť zdržať sa 
používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 nad rámec vymedzený 
týmto nariadením.  



 
2. Za priestupok podľa odseku 1 je možné uložiť pokutu do 500 EUR a v blokovom konaní 

do výšky 33 EUR.  
 
3. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ak 

poruší toto nariadenie.  
 
4. V prípade správneho deliktu v zmysle odseku 3 môže mesto právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu do 6 638 EUR 3.  
 
 

§ 6 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných právnych 

predpisov. 
 
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

č. .............  zo dňa  xx.xx. 2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia  
na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Peter Antal 
    primátor v. r. 

                                                 
3
 § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov 


