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Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chyndice číslo 8/2016 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Chyndice. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chyndiciach v súlade s ustanoveniami §§-ov 6 odsek 1 a 11 odsek 

4 písmeno g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

v spojitosti so zákonom číslo 58/2014 Z.z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( v znení 331/2015 Z.z) a s nariadením vlády číslo 70/2015 

Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení obce Veľké Chyndice o používaní zábavnej pyrotechniky na území Veľké Chyndice: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je stanovenie pravidiel a časového 

obdobia pre používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely (ďalej pyrotechnické 

výrobky) na verejných priestranstvách obce Veľké Chyndice.  

2. Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany zdravých podmienok na odpočinok 

a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením, ktoré môže byť spôsobené hlukom 

z používania pyrotechnických výrobkov 
1) 

alebo iného predmetu spôsobujúceho detonáciu 
2) 

. 

3. Záväznosť VZN je pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby  

podnikajúce, alebo pôsobiace na území obce a pre vlastníkov, alebo užívateľov nehnuteľností a iných 

objektov, či verejných priestranstiev v katastrálnom území obce Veľké Chyndice. 

 

Článok II. 

Základné pojmy 

 

1. Pyrotechnické výrobky sa na účely tohto VZN rozumie skupina určených výrobkov
 1)

 ktoré 

obsahujú technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov 

výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, pri dodržaní návodu 

na použitie však neohrozujú život, zdravie a ani majetok osôb a používajú sa na zábavné a oslavné 

účely. Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do kategórií; Zábavná pyrotechnika; F1,F2,F3 a F4. 

Scénická pyrotechnika; kategória T1 a T2. Iné pyrotechnické výrobky; kategória P1 a P2. Zoznam 

výrobkov je uvedený v prílohe číslo 1 VZN. 

2. Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných  

látok, ktorými sa chemickou  premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, dymové, 

tepelné, tlakové a pohybové účinky (ďalej pyrotechnické efekty). 

3. Ohňostroj je súčasné, alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie pyrotechnického 

výrobku pyrotechniky, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta, pri ktorom sa využívajú 

svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnického výrobku určeného na zábavné 

a oslavné účely. 

4. Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné miesta alebo 

priestory slúžiace na verejné užívanie, ulice, námestia, chodníky, komunikácie, mosty, parkoviská, 

nástupištia a výstupištia verejnej dopravy, parky, verejná zeleň, areál materskej školy,  detské ihriská, 

schody a terasy, pokiaľ nie sú súčasťou spoločných častí a spoločných zariadení domu, cintorín, dom 

smútku, vodné toky a ich nábrežia, okolie kostola alebo iných zariadení cirkvi. 
 
1) § 4 odsek 1 a 2 nariadenia vlády SR číslo 70/2015 Z. z.  nariadenie vlády SR, o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov 

na trhu 
2)  predmety, ktoré neprešli štátnou skúšobňou a ich uvádzanie do obehu nebolo povolené (vyrobené podomácky). 
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Článok III. 

Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky 

 

1. Pyrotechnické výrobky na verejných priestranstvách obce Veľké Chyndice je zakázané používať  

s výnimkou 31. decembra do 1. januára kalendárneho roka a počas akcií podliehajúcich 

ohlasovacej povinnosti, ktoré sú uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia. 

2. Pyrotechnické výrobky všetkých tried sa nesmú používať takým spôsobom, ktorý by zapríčinil 

ujmu  na zdraví, majetku, cti osôb. 

3. Za škodu spôsobenú používaním pyrotechnických výrobkov je zodpovedná osoba, ktorá ju svojim 

konaním zavinila. 

4. Ohňostrojové práce a prípadné podobné akcie s pyrotechnickým výrobkom možno vykonať len po 

písomnom ohlásení obce Veľké Chyndice a vydaní súhlasu obce Veľké Chyndice (§ 4 odsek 3, 

písmeno n) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení).  Ohlásenie musí byť 

podané najneskôr desať dní 
3)  

pred termínom konania ohňostroja a musí obsahovať tieto údaje: 

a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a údaje o preukaze odpaľovača 

ohňostroja (číslo, dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal), 

b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostroja (ohňostrojových  prác), dôvod ich vykonania, 

predpokladaný čas trvania a ich rozsah, 

c) stručný opis okolia okruhu 300 m  doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov  

a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych 

opatrení.   

5. Odpis ohlásenia sa zasiela Obvodnému oddeleniu policajného zboru vo Vrábľoch.  

6. Pyrotechnické výrobky je zakázané používať v uzatvorených miestnostiach s výnimkou 

pyrotechniky triedy T2 a podtriedy P2, v obytných zónach, v blízkosti kostola, materskej školy, 

cintorína, ihrísk. 

7. Zákaz sa nevzťahuje na zábavné, športové a iné akcie, ktoré sú konané so súhlasom obce Veľké 

Chyndice a za predpokladu, že organizátor zodpovedá za bezpečnosť účastníkov podujatia.  

       

Článok IV. 

Priestupky a sankcie za nedodržiavanie nariadenia 

 

1. Používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obce Veľké Chyndice mimo miest 

a priestorov určených v článku II. odsek 4 tohto VZN  je zakázané.   

2. Priestupku podľa odseku 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je  organizátorom 

registrovaného verejného kultúrneho, športového podujatia
4) 

spojeného s použitím zábavnej 

pyrotechniky, ak 

a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách obce Veľké Chyndice s výnimkou  

31. decembra do 1. januára príslušného kalendárneho roka; týmto nie je dotknutý zákaz používania 

zábavnej pyrotechniky podľa osobitných predpisov 
5)  

a 
 

b) organizuje ohňostroj, alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmene a). 

3. Konanie, ktoré je v rozpore s týmto VZN obce Veľké Chyndice, ak nejde o trestný čin alebo iný 

správny delikt, sa kvalifikuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa §-u 48 zákona číslo 

372/1990 Zb. o priestupkoch. Za takéto protiprávne konanie je možné uložiť sankciu v zmysle §-u 11 

zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch alebo §-u 13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Za priestupok podľa odseku 2 možno pokutu vo výške 33,- Euro. 

5. Za priestupok podľa odseku 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa §-u 15 alebo zhabanie veci 

podľa §-u 18 zákona o priestupkoch. 

6. Výnos z pokút je príjmom obce Veľké Chyndice. 

 

 
3)   § 10 Vyhlášky Slovenského banského úradu číslo 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
4)  Zákon číslo 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákon číslo 315/1992 Zb. o telovýchovných športových 

podujatiach. 
5)  § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu číslo 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
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Článok V. 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec Veľké Chyndice. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chyndice o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

obce Veľké Chyndice v súlade s článkom III. sa vzťahuje na všetky osoby ako aj na všetky právnické 

a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. 

2. Výnimku z dodržiavania tohto VZN povoľuje obec Veľké Chyndice na základe písomnej žiadosti  

fyzickej alebo právnickej osoby. Žiadosť musí byť podaná najneskôr 10 dní pred konaním akcie. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Chyndice o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

obce Veľké Chyndice, číslo 1/2016 bolo schválené dňa  .......... 2016 , uznesením z .......... Zasadnutia 

obecného zastupiteľstva obce Veľké Chyndice 
 

Vyvesené dňa: 07.09.2016 

Nadobúda účinnosť dňa: ........................2016 

 

 

 

 Mgr. Csaba Farkas v.r. 

 starosta obce 
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Príloha č. 1 Základné bezpečnostné požiadavky; k nariadeniu vlády SR číslo 70/2015 Z. z., o sprístupňovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu 

 

1. Na zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti musí každý pyrotechnický výrobok dosahovať funkčné 

vlastnosti, ktoré výrobca uviedol notifikovanej osobe. 

2. Každý pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa mohol bezpečne zlikvidovať vhodným 

postupom s minimálnym účinkom na životné prostredie. 

3. Každý pyrotechnický výrobok musí správne fungovať, keď sa používa na určený účel. 

Každý pyrotechnický výrobok sa musí skúšať za reálnych podmienok. Ak to nie je možné v laboratóriu, skúšky sa musia 

vykonať v podmienkach, za akých sa bude pyrotechnický výrobok používať. S prihliadnutím na konkrétny pyrotechnický 

výrobok sa musia posúdiť alebo vyskúšať nasledujúce informácie a vlastnosti 

a) návrh, konštrukcia a charakteristické vlastnosti vrátane podrobného chemického zloženia (hmotnosť a percentuálne 

zloženie použitých látok) a rozmery, 

b) fyzikálna a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všetkých normálnych, predvídateľných environmentálnych 

podmienok, 

c) citlivosť na obvyklé predvídateľné zaobchádzanie a prepravu, 

d) zlučiteľnosť všetkých zložiek, pokiaľ ide o ich chemickú stabilitu, 

e) odolnosť pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, ak je určený na používanie vo vlhkých alebo mokrých podmienkach a 

ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou, 

f) odolnosť voči nízkym teplotám a vysokým teplotám, ak je pyrotechnický výrobok určený na uchovávanie alebo na 

používanie pri takých teplotách a ak by jeho bezpečnosť alebo spoľahlivosť mohla byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením 

alebo ohriatím jeho zložiek alebo pyrotechnického výrobku ako celku, 

g) bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii pyrotechnického 

výrobku, 

h) vhodný návod na použitie a s prihliadnutím na konkrétny pyrotechnický výrobok aj označenia týkajúce sa bezpečnej 

manipulácie, skladovania, používania (vrátane bezpečných vzdialeností) a likvidácie, 

i) schopnosť pyrotechnického výrobku, jeho obalu alebo iných zložiek zabezpečiť funkčné vlastnosti za normálnych 

predvídateľných podmienok skladovania, 

j) presné vymedzenie všetkých potrebných zariadení a príslušenstva a návodu na použitie pre bezpečné fungovanie 

pyrotechnického výrobku. 

Počas prepravy a obvyklého zaobchádzania, ak nebolo inak ustanovené pokynmi výrobcu, by pyrotechnický výrobok mal 

obsahovať pyrotechnickú zlož. 

4. Pyrotechnický výrobok nesmie obsahovať trhaviny iné ako čierny prach alebo zábleskovú zlož okrem pyrotechnických 

výrobkov kategórií P1, P2, T2 alebo zábavnej pyrotechniky kategórie F4, ktoré spĺňajú tieto podmienky: 

a) trhavina sa z pyrotechnického výrobku nesmie dať jednoduchým spôsobom odstrániť, 

b) pyrotechnický výrobok kategórie P1 nemôže detonovať ani nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať 

sekundárne výbušniny, 

c) pyrotechnický výrobok kategórií F4, T2 a P2 je navrhnutý a určený na to, aby nebol schopný detonácie alebo, ak je 

navrhnutý na detonáciu, nemôže tak, ako bol navrhnutý a vyrobený, iniciovať sekundárne výbušniny. 

5. Jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobkov musia spĺňať aj tieto požiadavky: 

a) Zábavná pyrotechnika 

1. Výrobca musí podľa § 4 zaradiť zábavnú pyrotechniku do príslušných kategórií, ktoré sú charakterizované podľa obsahu 

čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, hladiny hluku alebo podobne; kategória musí byť jasne uvedená na označení. 

1a. Zábavná pyrotechnika kategórie F1 musí spĺňať tieto podmienky: 

1aa. bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej jeden meter; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených 

prípadoch menšia, 

1ab. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku 

zmeranú inou vhodnou metódou, 

1ac. kategória F1 nesmie zahŕňať petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a batérie zábleskových petárd, 

1ad. búchacie guľôčky kategórie F1 nesmú obsahovať viac ako 2,5 mg traskavého striebra. 

1b. Zábavná pyrotechnika kategórie F2 musí spĺňať tieto podmienky: 

1ba. bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej osem metrov; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených 

prípadoch menšia, 

1bb. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku 

zmeranú inou vhodnou metódou. 

1c. Zábavná pyrotechnika kategórie F3 musí spĺňať tieto podmienky: 

1ca. bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15 metrov; bezpečná vzdialenosť však môže byť v riadne odôvodnených 

prípadoch menšia, 
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1cb. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku 

zmeranú inou vhodnou metódou. 

2. Zábavná pyrotechnika môže byť vyrobená len z materiálov, ktoré minimalizujú riziko poškodenia zdravia, majetku a 

životného prostredia úlomkami. 

3. Spôsob zapálenia musí byť na pohľad zrejmý alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie. 

4. Zábavná pyrotechnika sa nesmie pohybovať nerovnomerným a nepredvídateľným spôsobom. 

5. Zábavná pyrotechnika kategórií F1, F2 a F3 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením buď ochranným krytom, 

obalom, alebo konštrukciou pyrotechnického výrobku. Zábavná pyrotechnika kategórie F4 musí byť chránená pred 

neúmyselným zapálením spôsobmi, ktoré určil výrobca. 

b) Iné pyrotechnické výrobky 

1. Pyrotechnické výrobky musia byť navrhnuté tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného 

prostredia počas obvyklého používania. 

2. Spôsob zapálenia musí byť na pohľad zrejmý alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode na použitie. 

3. Pyrotechnický výrobok musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zdravia, majetku a životného 

prostredia úlomkami, ak sa pyrotechnický výrobok zapáli neúmyselne. 

4. Pyrotechnický výrobok musí fungovať riadne až do dátumu „použite do“, ktorý určil výrobca. 

c) Iniciátory 

1. Iniciátory sa musia dať spoľahlivo iniciovať a musia mať dostatočnú iniciačnú schopnosť za všetkých obvyklých 

predvídateľných podmienok použitia. 

2. Iniciátory musia byť chránené pred elektrostatickým výbojom za obvyklých predvídateľných podmienok skladovania a 

použitia. 

3. Elektrický iniciátor musí byť chránený pred elektromagnetickým poľom za obvyklých predvídateľných podmienok 

skladovania a použitia. 

4. Krytka zápalnice musí mať primeranú mechanickú pevnosť a primerane chrániť náplň z výbušniny pri vystavení 

obvyklému predvídateľnému mechanickému namáhaniu. 

5. Parametre týkajúce sa času horenia zápalnice sa musia poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom. 

6. Elektrické charakteristiky (napríklad bezpečný prúd, odpor a obdobné veličiny) elektrických iniciátorov sa musia 

poskytovať spolu s pyrotechnickým výrobkom. 

7. Vodiče elektrických iniciátorov musia byť dostatočne izolované a musia mať dostatočnú mechanickú pevnosť vrátane 

pevnosti pripojenia k iniciátoru vzhľadom na účel ich použitia. 




