
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 02.11.2016 uznesením č. 714, účinnosť: 
18.11.2016 

 
     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 

 
 
Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta 
s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 06.00 hodiny do dňa 
1.1.nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 22.00 hodiny. 
 

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 v.r. 
         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 
 
 
 

 

 


