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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 135/2013 

o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 

na území mesta Hlohovec 
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 

a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

§ 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:  

 

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec (ďalej len „toto 

nariadenie“) je obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených 

na zábavné a oslavné účely na území mesta Hlohovec 
1
, a tým zabezpečiť verejný 

poriadok v meste a ochranu zdravých podmienok na odpočinok a regeneráciu občanov 

pred ich možným narušením následkom používania takýchto pyrotechnických výrobkov. 

 

2) Predmetom tohto nariadenia nie je úprava vykonávania ohňostrojných prác. Všeobecne 

platné obmedzenia, zákazy a povinnosti pri vykonávaní ohňostrojných prác, vrátane 

kompetencií mesta, sú upravené zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 

Zb.“). 
2
 

 

Čl. 2 

Rozsah pôsobnosti 

 

 

Toto nariadenie je platné pre územie katastra mesta Hlohovec a katastra mestskej časti 

Šulekovo. 

 

 

Čl. 3 

Vymedzenie pojmov 

 

 

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. 
3
 

 

                                                 
1
 § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.  

2
 § 36g zákona č. 51/1988 Zb.  

3
 § 36a ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.  
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2) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa 

nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. 
4
 Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky          

do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane 

ich hladiny hluku. 
5
 

 

3) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta určené    

na verejné užívanie, ktoré sú verejne prístupné a ktorých užívanie mesto neobmedzilo, 

a to najmä cesty I. až III. triedy, priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, miestne 

komunikácie I. až IV. triedy, odstavné a parkovacie pruhy a pásy, verejné parkoviská, 

zastávky a nástupné ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, autobusová stanica, 

námestia, terasy, schodiská, podchody, nadchody, mosty, spevnené rozptylové plochy 

pred objektmi občianskeho vybavenia, verejná zeleň, nábrežia vodných tokov. 

 

4) Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa okrem verejného priestranstva 

rozumie aj každé miesto, slúžiace trvale alebo prechodne verejnosti, ktoré je prístupné 

voľne alebo za odplatu, a to najmä parky, športoviská, ihriská, detské ihriská, areály škôl, 

školských a predškolských zariadení, areály zariadení poskytujúcich zdravotnícke alebo 

sociálne služby, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, nástupiská, zastávky mestskej 

hromadnej dopravy, verejne prístupné pozemky priľahlé bytovým domom a iným 

stavbám, ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom. 

 

5) Pod pojmom „v blízkosti“ na účely tohto nariadenia sa rozumie vo vzdialenosti menej 

ako 50 metrov od predmetných objektov. 

 

 

Čl. 4 

Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 

 

 

1) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely triedy II, III a IV sa zakazuje 

používať na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach na území mesta 

Hlohovec nasledovne:  

- od 02.00 hod. dňa 01. januára do 14.00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka. 

 

2) Použitím pyrotechnického výrobku na zábavné a oslavné účely na verejnom priestranstve 

alebo verejne prístupnom mieste sa rozumie aj také použitie, ak: 

 

a) pyrotechnický výrobok, vrátane časovaného, je aktivovaný mimo verejného 

priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ale k pyrotechnickému efektu dôjde  

na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste, 

 

b) pyrotechnický výrobok, vrátane časovaného, je aktivovaný mimo verejného 

priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ale k výškovému pyrotechnickému 

efektu dôjde v priestore nad verejným priestranstvom alebo verejne prístupným 

miestom, 

 

                                                 
4
 § 36a ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb.  

5
 § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh 
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c) k pyrotechnickému efektu pyrotechnického výrobku aktivovaného mimo verejného 

priestranstva alebo verejne prístupného miesta dôjde v priestore aktivácie, ale časti 

(fragmenty) pyrotechnického výrobku dopadnú na verejné priestranstvo alebo verejne 

prístupné miesto.  

 

3) 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. 
6
 

 

 

Čl. 5 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

 

1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

 

a) Mestská polícia v Hlohovci, 

b) iní zamestnanci mesta Hlohovec na základe písomného poverenia primátora mesta 

Hlohovec. 

 

2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a za jeho porušenie 

možno uložiť pokutu do 33 eur. 

 

3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie, môže Mesto Hlohovec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.      

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

uložiť pokutu do 6 638 eur. 

 

4) Na konanie o uložení pokuty za porušenie tohto nariadenia sa vzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní.
 7

 Výnos pokút je príjmom Mesta Hlohovec. 

 

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

 

 

1) Pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú 

používať takým spôsobom, ktorý by zapríčinil vznik škody na zdraví, na majetku,          

na prírode a životnom prostredí. 

 

2) Ten, kto bude používať pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely, je povinný 

bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva alebo verejne prístupného 

miesta nachádzajúceho sa na území mesta Hlohovec, ku ktorému dôjde následkom 

použitia takýchto pyrotechnických výrobkov. 

                                                 
6
 § 36g ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb. 

7
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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3) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec                  

dňa  24.10.2013.  

 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom 

zriadení pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

 

 

V Hlohovci, dňa ................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Dvoran 

primátor mesta 
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Dôvodová správa k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Hlohovec č. 135/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné 

a oslavné účely na území mesta Hlohovec 
 

 

 Dňa 13.12.2012 bolo Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci zrušené Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 121/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky             

na základe podaného protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Piešťany proti uvedenému 

nariadeniu, a to z dôvodu jeho nezákonnosti zistenej prokurátorom, ktorému Mestské 

zastupiteľstvo v Hlohovci dňa 08.11.2012 uznesením č. 88 vyhovelo. 

 

 Následkom zrušenia predmetného nariadenia vznikla situácia, že v súčasnosti je Mesto 

Hlohovec bez platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia pre oblasť používania 

pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely.  

 

Ako reakciu na rušenie všeobecne záväzných nariadení obcí v tejto oblasti veľkým 

počtom obcí Slovenskej republiky v dôsledku podaných protestov prokurátorov príslušných 

okresných prokuratúr, Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 350/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“). Touto 

novelou zákona bol doplnený § 36g zákona č. 51/1988 Zb., v ktorom pridaním nového  

odseku 5 je obec oprávnená všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať 

používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce. 

 

Na základe vyššie uvedeného a v zmysle uvedenej novely zákona č. 51/1988 Zb. 

navrhujeme, aby Mesto Hlohovec vydalo nové všeobecne záväzné nariadenie 

upravujúce oblasť používania pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely            

na území mesta. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 135/2013 o používaní 

pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Hlohovec (ďalej len 

„toto nariadenie“) navrhujeme prijať hlavne z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku         

v meste a ochrany občanov pred nežiaducimi vplyvmi spôsobenými používaním 

pyrotechnických výrobkov. 

 

 V čl. 1 ods. 1 tohto nariadenia je ustanovený účel nariadenia. V čl. 1 ods. 2 je 

zdôraznená skutočnosť, že predmetom tohto nariadenia nie je úprava vykonávania 

ohňostrojných prác, ktorých vykonávanie je upravené priamo zákonom v § 36g zákona          

č. 51/1988 Zb. 

 

 V čl. 2 tohto nariadenia je ustanovené, že nariadenie je platné pre celé územie mesta 

Hlohovec a jeho mestskej časti Šulekovo, ktoré je ohraničené hranicami príslušných 

katastrálnych území. 

 

 V čl. 3 tohto nariadenia sú vymedzené niektoré pojmy použité v nariadení, a to 

v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. 

o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie vlády č. 485/2008 Z.z.“), 
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a tiež pojmy „verejné priestranstvo, verejne prístupné miesto, v blízkosti“, aby na účely tohto 

nariadenia boli tieto pojmy jednoznačne definované. 

 

 V čl. 4 ods. 1 tohto nariadenia je zakázané používanie pyrotechnických výrobkov      

na zábavné a oslavné účely na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach       

na území mesta v stanovenom období kalendárneho roka. Z vymedzenia obdobia, kedy je ich 

používanie zakázané vyplýva, že pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely je na 

území mesta možné používať od 14.00 hod. dňa 31. decembra do 02.00 hod. dňa 01. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

Zákon č. 51/1988 Zb. po predmetnej novele zákona oprávňuje obec všeobecne 

záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov 

určených na zábavné a oslavné účely   na území obce. Z dôvodu, že bez platného a účinného 

nariadenia v tejto oblasti je používanie takýchto pyrotechnických výrobkov s určitými 

zákonnými obmedzeniami povolené, zvolili sme tento spôsob ustanovenia obdobia zákazu 

používania, keďže nie je možné povoliť činnosť, ktorá vlastne nie je žiadnou právnou normou 

zakázaná. 

 

Navrhujeme nezakazovať na území mesta používanie pyrotechnických výrobkov       

na zábavné a oslavné účely triedy I, keďže trieda (kategória) I je v § 3 nariadenia vlády         

č. 485/2008 Z.z. definovaná ako zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke 

nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie                   

v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie 

vnútri obytných budov.  Jedná sa o pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti (prskavky, 

pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, 

blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie 

konfety, pričom úlomky a časti pyrotechnických hračiek s traskavým účinkom neodletia viac 

ako 0,5 metra od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú.  

 

 V čl. 4 ods. 2 je ustanovené, že za použitie pyrotechnického výrobku na zábavné 

a oslavné účely na verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste sa považujú aj 

také použitia, ak k aktivovaniu pyrotechnického výrobku síce dôjde mimo verejného 

priestranstva alebo verejne prístupného miesta, ale k pyrotechnickému efektu dôjde na, resp. 

nad takýmto miestom, alebo určité časti použitého pyrotechnického výrobku dopadnú na 

takéto miesto. 

 

 V čl. 4 ods. 3 tohto nariadenia je zdôraznený zákonom č. 51/1988 Zb. ustanovený 

zákaz používania pyrotechnických výrobkov triedy II, III a IV na určitých miestach, a to 

najmä v blízkosti vymenovaných objektov, pričom pojem „v blízkosti“ na účely tohto 

nariadenia sme definovali v čl. 3 ods. 5 tohto nariadenia. 

 

 V čl. 5 tohto nariadenia je ustanovená kontrolná činnosť za účelom dodržiavania 

nariadenia a sankcie v prípade porušenia nariadenia, a to fyzickou osobou podľa zákona 

o priestupkoch a právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie podľa 

zákona o obecnom zriadení, vrátane stanovenia výšky pokút podľa príslušného zákona. 

 

 V čl. 6 tohto nariadenia sú uvedené spoločné ustanovenia, v ktorých sú ustanovené 

zákazy a povinnosti osôb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky pri používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely.  
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V čl. 6 ods. 1 tohto nariadenia je ustanovený zákaz používania pyrotechnických 

výrobkov spôsobom majúcim za následok vznik škody, vychádzajúc z preventívnej 

povinnosti pri predchádzaní škodám podľa § 415 Občianskeho zákonníka, ktorú zákon ukladá 

každému, t.j. tak fyzickým, ako aj právnickým osobám.  

 

V čl. 6 ods. 2 tohto nariadenia je ustanovená povinnosť osôb odstrániť znečistenie 

verejného priestranstva, resp. verejne prístupného miesta spôsobeného použitím 

pyrotechnických výrobkov, a to v zmysle § 47 zákona o priestupkoch pod hrozbou dopustenia 

sa priestupku proti verejnému poriadku a následne možnosti uloženia pokuty do 33 eur         

za tento priestupok. 

 

 Čl. 7 tohto nariadenia obsahuje záverečné ustanovenia, a to dátum schválenia 

nariadenia Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci a ustanovenie o nadobudnutí účinnosti 

nariadenia v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

 

 

Návrh tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

Návrh tohto nariadenia nebude mať vplyv na rozpočet Mesta Hlohovec. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme prijať toto nariadenie v predkladanom 

znení. 

 


