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Stanovisko komisií MsZ: 
 
-Komisia kultúry a cestovného ruchu na zasadnutí dňa 20.09.2016 návrh prerokovala 
a odporučila schváliť. 
-Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku  na zasadnutí dňa 05.10.2016 návrh prerokovala 
a odporučila schváliť so zmenou, ktorá je  zapracovaná v texte návrhu VZN (presne vymedziť 
čas, kedy budú pyrotechnické výrobky zakázané: 24.12.2016 od 00:00 hod. a 25.12.2016 do 
24:00 hod.), ktorý je zapracovaný v texte VZN.   
 
 
 Návrh VZN je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 - 2022, s 
výhľadom do r. 2040 
 
 
 
 
V Trenčíne, 24.10.2016 
 



 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a   

 
Účinná právna úprava, konkrétne zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dáva 
možnosť obciam a mestám upravovať  z dôvodu ochrany verejného poriadku používanie 
pyrotechnických výrobkov 4 kategórií ( F2, F3, P1 a T1) na území obce alebo v jej častiach 
formou všeobecne záväzného nariadenia. 
  
Podľa  § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. platí, že   „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.“  
 
Zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií vymedzuje  nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, podľa ktorého  sa 
pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií: 
 
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. 
 
Na základe citovanej právnej úpravy navrhujeme reguláciu používania pyrotechnických 
výrobkov kategórií F2, F3, P1 a T1 na území mesta Trenčín. Obmedzenie ich používania sa 
týka územia celého mesta počas  2 kalendárnych dní a to 24. a 25. decembra (počas celého 
dňa). 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e  
 
VZN č.14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín   
v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu 
 
 
   



 

 
 
     Mesto Trenčín podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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  
 

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 14/2016 
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín   

 
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje z dôvodu ochrany verejného 
poriadku obmedzenia v  používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na 
území mesta Trenčín. 
  

Článok 2  
Základné pojmy  

 
 

1. Pyrotechnickým výrobkom je podľa osobitného predpisu 1)  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. 
 
2. Pyrotechnickým výrobkom kategórie F2 je podľa osobitného predpisu 2) zábavná 
pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno 
používať vonku v obmedzených priestoroch. 
 
3. Pyrotechnickým výrobkom kategórie F3 je podľa osobitného predpisu 3) 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. Pyrotechnickým výrobkom kategórie T1 je podľa osobitného predpisu 4) pyrotechnický 
výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo. 
 
5. Pyrotechnickými výrobkami kategórie P1 sú podľa osobitného predpisu 5) pyrotechnické 
výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke 
nebezpečenstvo.  
 
-----------    
1) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu 
2) § 4 ods.2 písm. a) bod 2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o 
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
3) § 4 ods.2 písm. a) bod 3. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o 
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
4) § 4 ods.2 písm. b) bod 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o 
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
5) § 4 ods.2 písm. c) bod 1. nariadenia vlády Slovenskej republiky č.70/2015 Z.z. o 
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
 
 



 
 

Článok 3  
Obmedzenia v používaní pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 

 
 
Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa na území mesta Trenčín zakazuje používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 v čase od 24.decembra od 00.00 h do 
25.decembra do 24.00 h. 
 

Článok 4  
Kontrola  a sankcie  

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci  mestskej polície. 
  
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.6) 
 

Článok 5  
Záverečné ustanovenia  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2016 o obmedzení používania 
pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 02.11.2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta. 
 
 
 
 
 
 
 

                Mgr. Richard Rybníček  
                                                primátor mesta 

 
 
-------------------------------------------- 
6) zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov,  zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 


