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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 117 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Hurbanovo  

 
Mesto Hurbanovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods.1  zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
369/1990 Zb.) a v súlade ustanoveniami § 53 ods. 2 zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. 
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 58/2014 Z.z.)  v y d á v a   toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Hurbanovo  
č. 117 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1) Z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravých podmienok občanov pred ich 

narušením spôsobeným hlukom z používania pyrotechnických výrobkov, mesto 
Hurbanovo stanovuje pravidlá a vymedzuje časové obdobie pre používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1, k zábavným a oslavným účelom 
na území mesta Hurbanovo. 

2) Povoľovanie ohňostrojných prác ako aj iných činností s pyrotechnickými výrobkami 
kategórie F4, P2 a T2, nie je predmetom tohto VZN. Povoľovať tieto činnosti je 
oprávnený príslušný obvodný banský úrad v zmysle osobitných predpisov. i) 

 
 

§ 2 
Pojem a kategórie pyrotechnických výrobkov 

 
1) Pojem „Pyrotechnický výrobok“ je definovaný v osobitnom predpise.ii) 
2) Zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií určuje § 4 ods. 2 Nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov 
na trhu. iii )  

3) Pyrotechnický výrobok musí byť v zmysle osobitných predpisoviv) výrobcom riadne 
označený vrátane označenia kategórie pyrotechnického výrobku. 

 
 

§ 3 
Používanie pyrotechnických výrobkov 

 
1) Mesto Hurbanovo zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, 

P1 a T1 na celom katastrálnom území mesta Hurbanovo. 
 

2) Zákaz podľa odseku 1) neplatí: 
 

a) dňa 31. decembra v čase od 12,00 h. do 24,00 h. a dňa 1. januára v čase od 00,00 h. 
do 05,00 h., 

b) počas kultúrnych, športových a iných podujatí, ktorých organizátorom alebo 
spoluorganizátorom je Mesto Hurbanovo alebo s jeho súhlasom za podmienky, že 
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organizátor  zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia, ako aj za protipožiarne 
opatrenia. 
 

3) Pre pyrotechnické výrobky kategórie T1 sa zákaz podľa ods. 1 nevzťahuje na 
divadelné, hudobné a obdobné predstavenia, ktorých použitie tvorí špeciálne efekty, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vystúpenia, kde vystupujúci v spolupráci 
s organizátorom musia vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti účastníkov 
podujatia, ako aj na zabránenie požiaru. 

 
 

§ 4 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu 

na zdraví, škodu na majetku alebo životnom prostredí. 
2) Ten, kto bude používať pyrotechnické výrobky alebo vykonávať ohňostrojné práce, 

alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, je povinný bezodkladne odstrániť 
znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému dôjde po použití pyrotechnických 
výrobkov resp. po skončení ohňostrojných prác.  

3) V prípade ak osoba, ktorá použila pyrotechnické výrobky alebo vykonala ohňostrojné 
práce, alebo osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonali, neodstráni znečistenie, vykoná 
vyčistenie verejného priestranstva mesto na náklady vyššie uvedenej osoby, ktoré je 
oprávnené od tejto osoby vymáhať. 

4) Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
 

§ 5 
Kontrolná činnosť a ukladanie sankcii 

 
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: 

a) Mestská polícia v Hurbanove 
b) hlavný kontrolór mesta Hurbanovo 
c) poverení zamestnanci mesta Hurbanovo 

 
2) Porušením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa fyzická osoba dopúšťa 

priestupku, pričom sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.v) 

 
 

§ 6 
Prechodné ustanovenia 

 
Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami 

zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 
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§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 

05.05.2016  uznesením č.  223/2016-MZ. 
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej 

tabuli, t.j. dňa 06.06.2016 
 
 
 
 
         

Mgr. Ildikó Basternáková  
                 primátorka mesta Hurbanovo 
 
 
 
                                                           
i ) § 54 a nasledujúce zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ii ) § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 
výrobkov na trhu 
iii  ) § 4 ods. 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na trhu: 
 „ (2) 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.“  
 
iv ) § 8 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 
výrobkov na trhu 
v ) § 47 ods. 1, písm. d), písm. ch) a § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov 


