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Dôvodová správa 
 

k materiálu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 132/2012 o používaní 
zábavnej pyrotechniky 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza o pyrotechnike č. 54/2000 bolo 

prijaté uznesením MsZ v Prievidzi dňa 26.10.2000. Dňa 09.08.2012 bol mestu 

Prievidza doručený protest prokurátora, v ktorom konštatuje rozpor predmetného 

VZN 54/2000 v znení jeho dvoch dodatkov s § 2 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch a s § 4 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Okresná prokuratúra Prievidza navrhla napadnuté všeobecné VZN 

zrušiť. Dňa 29.09.2012 mestské zastupiteľstvo prijalo VZN mesta Prievidza č. 

130/2012, ktorým sa zrušilo VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní 

zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza. V meste Prievidza však naďalej 

pretrváva potreba úpravy používania zábavnej pyrotechniky z dôvodu zabránenia 

jej zneužívaniu a následnému porušovaniu verejného poriadku mesta.   

Na základe uvedeného predkladáme vypracovaný návrh všeobecne záväzného 

nariadenia, ktorý reflektuje pripomienky okresnej prokuratúry a návrhy uznesení: 
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N Á V R H 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza 

č. 132/2012 

o používaní zábavnej pyrotechniky 
 

 

Schválené dňa:  

Účinnosť od:  

 

Mesto Prievidza  pri výkone samosprávnych funkcií v záujme zabezpečenia verejného poriadku 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. n) a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

vydáva 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečenie verejného poriadku 

prostredníctvom časových a teritoriálnych obmedzení pre používanie pyrotechnických predmetov 

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

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumejú 

pyrotechnické predmety pre zábavné účely obsahujúce pyrotechnické zlože alebo malé množstvo 

iných výbušnín. 
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2. Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové 

účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom pyrotechnické 

výrobky sa spravidla odpaľujú postupne, v krátkom časovom slede za sebou.  

3. Verejným priestranstvom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumejú všetky 

miesta určené na verejné užívanie, ktoré sú verejne prístupné a ktorých užívanie mesto 

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

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

nástupné ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, autobusová stanica, verejná zeleň, spevnené 

rozptylové plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, námestia, podchody, nadchody, schody, 

nábrežia. 

4. Verejne prístupným miestom  okrem verejného priestranstva je aj každé miesto, slúžiace trvale 

alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za odplatu. Sú to 

najmä parky, lesoparky, nástupiská, zastávky mestskej hromadnej dopravy, športoviská, ihriská, 

detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, areály škôl, školských a predškolských 

zariadení, verejne prístupné pozemky priľahlé bytovým domom  a iným stavbám a ostatné verejne 

prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.  

 

§ 3 

Rozsah pôsobnosti 

 

Toto VZN platí pre územie katastra mesta Prievidza a katastrov jeho mestských častí. 

 

§ 4 

Používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostrojné práce 

 

1. Zábavná pyrotechnika sa na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach môže 

používať od 31.12. do  01.01 v čase  od 10.00 hod. do 03.00 hod.  

 2. Použitím zábavnej pyrotechniky podľa ods. 1 sa rozumie aj také použite, ak: 

a) zábavná pyrotechnika, vrátane časovanej, je aktivovaná mimo verejného priestranstva alebo 

verejne prístupného miesta, ale k pyrotechnickému efektu dôjde na verejnom priestranstve alebo 

verejne prístupnom mieste, 
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b) zábavná pyrotechnika, vrátane časovanej, je aktivovaná mimo verejného priestranstva alebo 

verejne prístupného miesta, ale k výškovému pyrotechnickému efektu dôjde v priestore nad 

verejným priestranstvom alebo verejne prístupným miestom, 

c) k pyrotechnickému efektu zábavnej pyrotechniky aktivovanej mimo verejného priestranstva alebo 

verejne prístupného miesta dôjde v priestore aktivácie, ale zvyšky (fragmenty) zábavnej 

pyrotechniky dopadnú na verejné priestranstvo alebo verejne prístupné miesto. 

3. Priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto použije zábavnú pyrotechniku v rozpore 

s ustanovením ods. 1.  

4. Ten, kto bude realizovať ohňostrojné práce alebo ten, pre koho sa majú tieto práce vykonať je 

povinný splniť zákonné požiadavky na vydanie súhlasu obce s ich realizáciou v zmysle zákona č.  

51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení  neskorších 

predpisov.   

5. Miesto, dátum a čas vykonania ohňostrojných prác, na vykonanie ktorých bol vydaný súhlas, 

zverejní mesto Prievidza na svojom webovom sídle. 

6. Mesto Prievidza nevydá súhlas s vykonaním ohňostrojných prác najmä ak: 

a)  majú byť vykonané v čase nočného pokoja 

b) miesto realizácie je nevhodne určené a vykonaním ohňostrojových prác by hrozilo 

nebezpečenstvo ujmy na živote alebo zdraví, škoda na majetku, nebezpečenstvo poškodenia 

zelene alebo hrozba požiaru 

c) vlastník pozemku neudelil súhlas na vykonanie ohňostrojných prác  

7. Priestupku pri realizácií ohňostrojných prác sa dopustí v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej 

činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení  neskorších predpisov ten, kto vykonáva 

činnosť bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonávať len na základe 

oprávnenia povolenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona.   

 

§ 5 

Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia Prievidza. 

 

§ 6 

Sankcie 
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1. Za priestupok podľa § 4 ods. 3 tohto VZN možno uložiť:  

a) podľa § 47 ods. 1 písm. ch)  zákona o priestupkoch pokutu do 165 eur 

b) podľa § 13 ods. 2 v súlade s § 86 písm. b) zákona o priestupkoch pokutu v blokovom konaní do 

33 eur 

c) podľa § 15 zákona o priestupkoch prepadnutie veci 

d) podľa § 18 zákona o priestupkoch ochranné opatrenie zhabanie veci 

e) podľa §13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení právnickej osobe alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur 

2. Na prejednanie  priestupku podľa § 4 ods. 7 tohto VZN je príslušný Obvodný banský úrad 

v Prievidzi v zmysle § 45a zákona č. 51/1988 Zb.  o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej 

banskej správe v znení  neskorších predpisov. 

3.Pokuty uložené  za priestupky proti verejnému poriadku sú príjmom rozpočtu mesta Prievidza. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 

......... a schválilo ho uznesením č. ....... . 

2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta 

Prievidza od .......... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Prievidza dňa ......... . 

4. Úplné znenie VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na internetovej stránke 

mesta www.prievidza.sk 

 

V Prievidzi dňa  

 

JUDr. Katarína Macháčková,v.r. 

http://www.prievidza.sk/
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primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie: 

návrh Všeobecné záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 

 

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Všeobecné záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie: 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 

 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje:    

Všeobecné záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky 
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V Prievidzi dňa 04.10.2012 

 
 
          

 

 

 

 

 

 

  


