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Kód uznesenia 1.2  
 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
s účinnosťou dňom  1. novembra 2016. 
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Dôvodová správa 
 

 
A. Všeobecná časť 

Na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) bolo do januára 2016 
platné všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „nariadenie č. 4/1999“).  

Hlavné mesto dňa 2.11.2015 dostalo protest prokurátora proti nariadeniu č. 4/1999 Z.z. 
s odôvodnením, že zákon č. 58/2014 Z.z. priamo určil podmienky používania pyrotechnických 
výrobkov a obciam už nedáva žiadnu možnosť úpravy uvedenej problematiky. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) 
uznesením č. 355/2015 vyhovelo protestu prokurátora. 

Po vyhovení protestu prokurátora došlo k zmene legislatívy a bol schválený zákon 
č. 331/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon 
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon“) V Čl. 1 v bode 10: § 53 zákona odsek 2 znie: „(2) Obec môže z dôvodu 
ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať 
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej 
častiach.“ 

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 04.02.2016 prijalo uznesenie č. 392/2016 zo dňa 
04.02.2016, ktorým schválilo všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/1999 o  používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Uvedené uznesenie mestského zastupiteľstva v časti B 
žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, najneskôr do 30.09.2016 predložil návrh všeobecne 
záväzného nariadenia o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 
 
Súčasná právna úprava používania pyrotechnických výrobkov 

Problematiku pyrotechnických výrobkov, predaja, distribúcie a používania upravuje 
zákon č. 58/2014 v znení zákona č. 331/2015 Z.z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a 
munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov 
na trhu (ďalej len „nariadenie vlády“). 
 
Definície pojmov: 
Ohňostrojné práce 
Zákon definuje čo sú ohňostrojné práce v § 2, § 54 a § 88 

- § 2 písm. o) ohňostrojnými prácami sú práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické 
výrobky  kategórie F4, 

- § 54 ods. (1) ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení 
ohňostrojných prác, ods (2) rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác vydáva obvodný 
banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru policajného zboru, dopravnému úradu a obci, 
ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa odseku 5 písm. d), 
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- § 88 ods. 13) ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami 

triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas s 
ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. 
Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas. 

 
 
Pyrotechnické výrobky 
Nariadenie vlády (§ 4 ods.2) zaraďuje  pyrotechnické výrobky 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. 

 
Predaj pyrotechnických výrobkov 
     Predávať, nadobúdať a používať možno len pyrotechnické výrobky uvedené na trh (§51 ods 1 
zákona), v obchodnej sieti možno predávať len pyrotechnické výrobky kategórie F1 až F3, 
kategórie T1 a kategórie P1. (§ 51 ods 3 zákona), ak pyrotechnický výrobok spĺňa  technické 
požiadavky podľa nariadenia  vlády - môže byť uvedený na trh, nesmie sa brániť jeho 
sprístupňovaniu na trhu ( § 3 ods.1 písm.a) a b) nariadenia). 
     
 Možnosti a povinnosti hlavného mesta ako obce v oblasti ohňostrojov a používania 
pyrotechnických výrobkov vyplývajúce z platnej legislatívy: 
Hlavné mesto podľa zákona: 
� vydáva súhlasné stanovisko k ohňostrojným prácam s použitím pyrotechnických výrobkov 

kategórie F4 (§ 54 ods.  5 písm. d) zákona) - ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský 
úrad rozhodnutím, 

� vydáva  súhlas s vykonaním ohňostrojných prác s použitím pyrotechnických výrobkov triedy 
III (§ 88 ods. 13 zákona)  

� môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo 
zakázať používanie pyrotechnických výrobkv kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo 
v jej častiach (§ 53 ods. 2  zákona) 
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Návrh riešenia: 

Na základe uvedeného a s ohľadom na reakcie občanov na ohňostroje a používanie 
zábavnej pyrotechniky, ako aj uznesenia mestského zastupiteľstva č. 392/2016 predkladáme na 
schválenie návrh všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy s tým, že požívanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 budú na celom území hlavného mesta zakázané 
s výnimkou 31. decembra od 22:00 h do 1. januára do 2:00 h.  

Dôvodom tejto výnimky v návrhu nariadenia je, aby sa pyrotechnické výrobky  
nepoužívali, ale zároveň, aby sa ich používanie počas osláv Silvestra a Nového roku povolilo tak, 
ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch.  

Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie  T1 – scénická pyrotechnika nariadenie 
neupravuje, aby  umožnilo používanie scénických pyrotechnických výrobkov určených na 
používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo počas koncertov, resp. iných 
kultúrnych podujatí. 

Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 bolo z návrhu  nariadenia vyradené na 
základe akceptovania pripomienok v pripomienkovom konaní a na základe uznesenia gestorskej 
komisie – komisie kultúry  a ochrany historických MsZ. 
 
B. Osobitná časť 

 
V § 1 je vymedzený pojem pyrotechnický výrobok a charakteristika pyrotechnických výrobkov, 
ktoré sú predmetom  všeobecne záväzného nariadenia 
 
V § 2  sú vymenované pyrotechnické výrobky, ktorých používanie je  na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky zakázané s výnimkou  31. decembra od 22:00 h do 1. januára do 2:00 h. 
 
V §  3  je uvedené, že porušenie povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za priestupok 
a za správny delikt. 
 
V § 4 je definovaný termín nadobudnutia účinnosti nariadenia.  
 
 
 
Doložka vplyvov 
Prijatie nariadenia  nemá žiadny vplyv na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Pripomienkové konanie: 

Podľa Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov (ďalej len 
„pravidlá“) bol pracovný návrh nariadenia pripomienkovaný útvarmi magistrátu. Na základe 
pripomienok a rokovania bolo akceptované doplnenie  o priestupkoch. 

Primátor hlavného mesta požiadal v súlade s § 5 ods. 1 pravidiel o zaujatie stanoviska 
miestne zastupiteľstvá mestských častí k priloženému návrhu nariadenia. Vyhodnotenie 
pripomienok mestských častí je priložené. 
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Návrh nariadenia bol v rámci pripomienkového konania vyvesený na úradnej tabuli 
hlavného mesta a zverejnený  na internetovej stránke hlavného mesta v dňoch 26.08. – 
28.09.2016 . V dňoch  26.08.- 06.09.2016 pripomienkovali návrh nariadenia právnické a fyzické 
osoby. Vyhodnotenie pripomienkového konania je priložené. 

V rámci pripomienkového konania bola vznesená pripomienka vylúčiť zo zákazu 
používania na území hlavného mesta SR Bratislavy pyrotechnické výrobky kategórie P1. Ide 
o pyrotechnické výrobky označené ako iné, t. j. iné ako zábavná pyrotechnika ( F2, F3) 
a scénická  pyrotechnika ( T1), ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo. Dôvodom je, že tieto 
predstavujú napr. aj pyrotechniku používanú v bezpečnostných airbagoch, rozbuškách hasiacich 
prístrojov a záchranných signálnych svetliciach.  

Pripomienka bola spracovateľom akceptovaná a stotožnila sa s ňou aj gestorská komisia – 
komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ. 

Návrh  nariadenia je predložený už  s akceptovanou pripomienkou, bez  uvedenia 
kategórie P1. 

Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade hlavného mesta SR Bratislavy dňa 14.09.2016. 
Po prerokovaní materiál nedostal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
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(Návrh) 
 

Všeobecne záväzné  nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ...../2016 
z ...2016 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 ods. 3 písm. 
n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 11 ods. 5 písm. c) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
zákona č. 535/2008 Z. z. a podľa zákona č. 58/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

§ 1 
 
(1) Pyrotechnickým výrobkom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„nariadenie“) rozumejú výrobky zábavnej pyrotechniky bežne dostupné na trhu obsahujúce 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 1) a ich použitie nie je určené len odborne spôsobilým osobám.  
 
(2) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto nariadenia rozumejú pyrotechnické výrobky určené na 
zábavné účely kategórie F2 ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú 
možno používať vonku v obmedzených priestoroch a kategórie F3 ktorá predstavuje stredne veľké 
nebezpečenstvo a je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej 
hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. 2) 

 
 

§ 2 
 
Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané s výnimkou 31. decembra od 
22:00 h do 1. januára do 2:00 h. 

 
§ 3 

  
(1)  Porušenie  povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za priestupok.3) 

(2)  Porušenie  povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za správny delikt.4) 
 

§ 4 
 
      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra  2016. 

 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal                                                      
   primátor 

  
 
 
          
–––––––––––––––––––––––––– 
1) § 2 písm. a)  nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
2) § 4 ods. 2 písm a) bod  1.a 2.  nariadenia vlády  SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na   
       trhu 
3) § 47 ods. 1, písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
4) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predp
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Vyhodnotenie pripomienok MČ 
 
Mestská časť                              Stanovisko     Vyhodnotenie 

Staré Mesto uznesenie č. 83/2016 z 28. júna 2016 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava Staré Mesto 

A. schvaľuje súhlasné stanovisko k návrhu  všeobecne záväzného 
nariadenia  hlavného mesta SR Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta  SR Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 

berie sa na vedomie 

Nové Mesto uznesenie č. 13/39 zo 14. júna 2016 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh  všeobecne záväzného nariadenia  
hlavného mesta SR Bratislavy č.... zo dňa... 2016 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

berie sa na vedomie 

Dúbravka uznesenie č. 150/2016 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Dúbravka  
A. súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR 
Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
SR Bratislavy bez pripomienok 

berie sa na vedomie 

Vraku ňa uznesenie č. 214/XIV/2016 z 28.06.2016 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Vrakuňa 
A/ súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR 
Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
SR Bratislavy bez pripomienok 

berie sa na vedomie 

Rusovce uznesenie č.188 z 28.06.2016 
Miestne zastupiteľstvo súhlasí s návrhom VZN č.../2016 hl. m. SR Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 

berie sa na vedomie 

Ružinov uznesenie č. 302/XII/2016 zo dňa 07.07.2016 
A. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov  po prerokovaní 

1 
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návrhu všeobecne záväzného nariadenia  hlavného mesta SR 
Bratislavy č..../2016 z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 
na území hlavného mesta (ďalej len „nariadenie“) si v súlade s § 5 
ods. 1 pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatku č. 
1 zo dňa 30.09.2004 a dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2011 uplatňuje 
nasledovné pripomienky: 

1. Samotný návrh nariadenia  vo svojom úvodnom ustanovení priamo 
neodkazuje na konkrétne splnomocňovacie zákonné ustanovenie § 53 
ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícii v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého obec  
(Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Ružinov) 
môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným 
nariadením obmedziť alebo. zakázať používanie pyrotechnických 
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce, alebo v jej 
častiach. 

2. V návrhu nariadenia nie je upravená kategória výrobku T1, ktorá je 
podľa § 4 ods. 2 písm. b nariadenia vlády SR č. 70/2015 
o sprístupňovaní výrobkov na trhu určená na používanie  na javisku, 
pričom by mala predstavovať nízke nebezpečenstvo. 

3. Ustanovenie § 2 návrhu nariadenia  nezohľadňuje používanie 
jednotlivých kategórií zábavnej pyrotechniky počas udalostí ako 
svadby, stužkové slávnosti, promócie, rodinné oslavy slávnostného 
charakteru ( narodenie dieťaťa, okrúhle narodeninové výročie, 
výročie svadby), povolené verejné podujatia mesta v oblasti kultúry, 
športu a obdobného zamerania. 

4. Ustanovenie § 3 návrhu nariadenia poukazuje na porušenie 
povinnosti len vo vzťahu k fyzickým osobám. Toto ustanovenie však 
neupravuje situáciu porušenia zákazu vo vzťahu k fyzickým osobám 
oprávneným na podnikanie a vo vzťahu  k právnickým osobám čo 
zakladá zodpovednosť za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm a) 
2zákona č. 377/1990 Zb o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpisov 

 
 
 
 
1. Nestotožňujeme sa s predmetnou    
     pripomienkou mestskej časti Ružinov,  
     nakoľko v návrhu VZN je zapracované    
    ustanovenie zákona č. 58/2014 Z. z.    
    o výbušninách, výbušných predmetoch    
    a munícii (ďalej len „zákon“) ako odkaz na 
     konkrétne splnomocňovacie 
    zákonné ustanovenie 
2. .kategória T1 určená na používanie  na   
     javisku, pričom by mala predstavovať nízke  
     nebezpečenstvo nie je v návrhu  VZN   
     uvedená, t. j. jej používanie nie je obmedzené  
     ani  zakázané a môže sa v rámci predstavení  
     a kultúrnych podujatí  používať. 
3.  v návrhu všeobecne záväzného nariadenia ide  
     o zákaz používania  pyrotechnických  
     výrobkov  na území hlavného mesta SR  
     Bratislavy s jedinou výnimkou 31.decemvbra  
     od 22:00 h do 1. januára do 2:00 h. 
4. akceptuje sa , v návrhu nariadenia sa doplňuje  
     v §  3 bod (2) v znení: Porušenie  povinnosti    
    uloženej v tomto nariadení sa považuje za správny   
    delikt.. 
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5. Z hľadiska členenia  nariadenia  pri jednotlivých paragrafoch  
absentujú názvy ustanovení, zákazy, sankcie, záverečné ustanovenia, 
účinnosť... 

 
5. ponecháva sa v paragrafovom členení bez    
    názvov 

Petržalka po prerokovaní v miestnom zastupiteľstve dňa 28.06.2016 súhlasí s návrhom 
VZN s pripomienkami: 

1. V úvodnej vete návrhu nariadenia doplniť v texte ... zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 o hlavnom meste ...“ označenie 
Zb“ za číslovaním zákona 

2. Opraviť číslovanie odsekov v § 1, namiesto ods. č. 4, uviesť 
očíslovanie č. 3 

3. Zaradiť do návrhu nariadenia definovanie kategórií pyrotechnických 
výrobkov kategórie F2,F3 a P1 tak, ako sú definované v zákone č 58/ 
2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 

1. akceptuje sa 
2. akceptuje sa 
3. definovanie kategórií je podľa  

nariadenia vlády SR č. 70/2015 
Z.z.o sprístupňovaní 
pyrotechnických výrobkov na 
trhu 

Devínska Nová Ves uznesenie č. 48/6/2016 zo dňa 29.06.2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 
 

berie sa na vedomie 

Lamač uznesenie č.78/2016/VII zo dňa 23. 06.2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač 
súhlasí s  návrhom o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
hlavného mesta SR Bratislavy bez  pripomienok 

berie sa  vedomie 

Čunovo uznesenie č.125/2016 zo dňa  27.06.2016 
Miestne zastupiteľstvo odporúča poslancom hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť predložený návrh návrhom všeobecne záväzného nariadenia 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy bez pripomienok 

berie sa  vedomie 

Vajnory uznesenie č.175/2016 zo dňa 16. júna 2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 
nemá pripomienky k návrhu  všeobecne záväzného nariadenia o používaní 

berie sa  vedomie 



 11 

pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy 
Rača List MČ z 20.08.2016 

Dňa 10.6. bola na MČ Bratislava Rača  doručená žiadosť o stanovisko 
miestneho zastupiteľstva  k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy ... 
Vzhľadom na dátum doručenia žiadosti nie je možné zaradiť návrh VZN  na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Rača v júni 
2016... 
... Taktiež by sme navrhovali novelizovať lehotu uvedenú  v § 5 Pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
v znení dodatku č. 1 v tom smere, aby sa  doterajšia mesačná lehota na 
oznámenie stanoviska miestneho zastupiteľstva od termínu doručenia  
žiadosti predĺžila na 2 mesiace... 

berie sa na vedomie 

Podunajské 
Biskupice 

uznesenie č 188/2014-2018 
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky  
Bratislavy z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 

berie sa na vedomie 

Záhorská Bystrica bez pripomienok  
Jarovce bez pripomienok  

Karlova Ves Uznesenie č. . 214/2016 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava Karlova Ves súhlasí s návrhom všeobecne záväzného 
nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

berie sa na vedomie 

Devín Uznesenie č. . 78/2016 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta  SR Bratislavy schváliť 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy bez pripomienok 
 

berie sa na vedomie 
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Vyhodnotenie pripomienok 

 
Pripomienkové konanie  - fyzické a právnické osoby 
 
 
 
 
 
P.č. Fyzické osoby, 

právnické osoby 
Pripomienky k návrhu vzn o používaní 
pyrotechnických výrobkov  

Vyhodnotenie Záver 

1 Eva Gachallová 
 

Verejným záujmom je aby možné negatívne dôsledky 
požitia zábavnej pyrotechniky boli minimalizované na 
najnižšiu možnú mieru,  
Bolo by to inšpirujúce pre iné samosprávy a zároveň 
ohľaduplné nielen ku zvieratám, ale aj ku deťom, 
chorým a starým ľuďom, životnému prostrediu, 
osobnému majetku ako aj ku všetkým platcom daní, 
ktorí chovajú zvieratá a namiesto oslavy Silvestra sú 
každoročne odsúdení na zabezpečovanie ich prežitia. 
 

Pripomienky nie sú v rozpore 
s návrhom VZN 

N 

2. Mgr. Jozef Plevák 
 

Súhlasím s navrhovaným zákazom používania 
zábavnej pyrotechniky, s výnimkou stanovených 
hodín počas osláv Silvestra. Ľudia používajúci 
pyrotechniku by mali byť aj zodpovední za odpratanie 
odpadkov, ktoré jej používaním vznikajú.  
Máte moju podporu.  
 

Súhlas s návrhom VZN A 

3 Ing. Juraj Kerekeš  
Rovníková 14, 
Bratislava 

V§ 1 vypustiť text „ bežne dostupné na trhu“ 
 

Text má zdôrazniť, že ide o voľne 
dostupné a predajné výrobky 

N 
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4. Ing. Peter Kočvara, 

Bratislava 
 

1.  
- Navrhované znenie obmedzenia používania 
pyrotechnických výrobkov F2 a F3 (petardy a 
neprofesionálne ohňostroje) len počas Silvestrovských 
osláv od 22:00 do 2:00 iba mierne sprísňuje doteraz 
platné VZN (kde bolo povolené používanie na 
Silvestra od 18:00 do 3:00), ktoré sa dlhodobo míňalo 
účinkom, keďže nebolo vôbec dodržiavané 
(každoročne sa ozývajú najmä petardy už od začiatku 
decembra až do polovice januára, ako aj súkromné 
ohňostroje počas celého roka) a v praxi bolo toto 
nedodržiavanie nepostihnuteľné (mestká polícia ani 
neregistruje priestupok za porušenie tohto VZN). 
  
- Keďže nemožno očakávať, že navrhované 
obmedzenie používania len na Silvestra prinesie 
želaný efekt, je viac ako isté, že množstvo obyvateľov 
budú naďalej nespokojných s nedodržiavaním 
obmedzenia používania a samospráva sa bude musieť 
týmto problémom v blízkej budúcnosti zaoberať opäť, 
kým nevyužije všetky možnosti, ktoré jej ukladá 
spomínaný zákon (úplný zákaz používania, nielen 
obmedzenie). Až po využití všetkých možností sa 
riešenie problému prenesie zo samosprávy na štátnu 
úroveň.  
  
2. 
Okrem toho navrhujeme vylúčiť zo zákazu kategóriu 
P1, ktorá predstavuje napr. pyrotechniku používanú v 
bezpečnostných airbagoch, rozbuškách v hasiacich 
prístrojoch, či záchranárskych signálnych svetliciach 

1. 
Návrh VZN  navrhuje použitie 
pyrotechnických výrobkov len 
krátky čas počas Silverstovských 
osláv 
 
 
2. 
Spracovateľ si pripomienku osvojil 
S pripomienkou sa stotožnila aj 
gestorská komisia – komisia kultúry 
a ochrany historických pamiatok 
Msz 

N 
 
 
 
 
 
 
 
A 

5. Sihelský Týmto VZN chcete úplne zrušiť zábavu detí a  N 
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dospelých napr. na Vianoce, na Mikuláša, oslavy 
narodenín a za chvíľu sa deti na jarmoku napr. keď 
niekto bude mať pastiersky bič, tak aj toho zvuku sa 
už budú báť. 
Tento návrh VZN je veľmi diskriminačný, veď 
obmedzení je aj tak už dosť. 

6 Soňa Párnická Výsledný text §1 ods(2) navrhujem v znení: 

(2) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto 
nariadenia rozumejú pyrotechnické výrobky určené na 
zábavné účely kategórie F2, ktorá predstavuje nízke 
nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú 
možno používať vonku v obmedzených priestoroch. 

2. 

Chcem upozorniť,  že  sa v § 2 píše že: 

§ 2 

Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, 
F3, a P1 na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy je z dôvodu ochrany verejného 
poriadku zakázané s výnimkou 31. decembra 

od 22:00 h do 1. januára do 2:00 h. nemôže si to 
niekto vykladať, že ostané kategórie explicitne 
nevymenované sa môžu používať? 

Je to týmto znením VZN ošetrené? 
 

V § 1 ide o charakteristiku 
 výrobkov. 
 
 
V návrhu VZN sú uvedené 
kategórie, ktorých používanie je  
zakázané. Používanie iných 
pyrotechnických výrobkov nie je 
zakázané, alebo ich používanie 
upravuje zákon č. 58/2014 v znení 
zákona č. 331/2015 Z.z. o 
výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov  
 
 

N 

7 Ing. Ľubomír Masár 
konateľ spoločnosti 
Privatex Pyro 

S takýmto znením návrhu VZN, ako ho predkladáte 
nesúhlasím. 

 

 N 

8. Igor Neumann, Jaskový 
rad 211, 83101 Ba. 

Nesúhlasím s takýmto znením návrhu VZN 
 

 N 
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9. Dušan Korček  
konateľ spoločnosti 
SFX LPT, Bancíkovej  
Bratislava 

Žiadame ako profesionálna spoločnosť pôsobiaca 
v tejto oblasti prepracovať vzn z týchto dôvodov: 
1. VZN ... nezohľadňuje rozdiel medzi  bežným 

užívateľom a profesionálnym použitím 
oprávnených osôb 

 
2. Fakt, že  vzn zakazuje scénickú pyrotechniku, 

ktorá sa používa prevažne v uzatvorených 
priestoroch počas kultúrnych podujatí... 

3. Zakazuje použiť kat. P1, čo sú nap. výrobky 
na použitie v motových vozidlách 

4. Kat. F2 a F3 sú bežne používané 
profesionálnymi firmami pri realizácii malých 
ohňostrojov. Navrhované VZN zakazuje 
používanie bez rozdielu bežného spotrebiteľa  
a odborne spôsobilej osoby 

1. Návrh vzn upravuje len    
      používanie pyrotechnických  
      výrobkov, ktorých  
      používanie nevyžaduje  
      odbornú spôsobilosť     
      užívateľa 
2. Návrh VZN nezakazuje   
      scénickú pyrotechniku 
3.   Akceptuje sa  
 
4.   Návrh VZN  upravuje len    
      používanie pyrotechnických  
      výrobkov, ktorých  
      používanie nevyžaduje  
      odbornú spôsobilosť     
      užívateľa 
 

 
 

1. N 
 
 
 
 
 
2. N 
 
3. A 

 
4. N 
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Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 08.09.2016 
 
 
K bodu 2 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie: 
- predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

- pripomienky fyzických a právnických osôb k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, 

� stotožňuje sa s pripomienkami Ing. Petra Kočvaru, zástupcu iniciatívy „Proti 
petardám“: 

- úplný zákaz používania pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
SR Bratislavy bez výnimky, 

- vylúčiť zo zákazu kategóriu P1. 
  

� odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 
-  návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy schváliť s tým, že v § 2 všeobecne 
záväzného nariadenia bude vypustený text: „s výnimkou 31.decembra od 
22:00 h do 1. januára do 2:00 h“  

- vylúčiť zo zákazu kategóriu P1. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
        Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                        predsedníčka  komisie 
 
 
Za správnosť: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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