
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 5/2006 

 zo dňa 25. septembra 2006 

 
o používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely  

na území mesta Spišská Belá  

 

 

 
     Mestské  zastupiteľstvo v Spišskej Belej  vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 4 ods. 3 

písm. n),  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  

 

všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

Prvá časť  

Všeobecné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

Predmetom úpravy tohto nariadenia je v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí 

a ich majetku určiť podmienky používania pyrotechnických predmetov na zábavné účely na verejne 

prístupných miestach (verejných priestranstvách) v meste Spišská Belá. 

 

§ 2 

Výklad pojmov 

 
(1) Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa na účely tohto nariadenia rozumie skupina 

určených pyrotechnických výrobkov, 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 používanie však neohrozujú život, zdravie ani majetok 

osôb a používajú sa na zábavné a oslavné účely.  

 

( 2 ) Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II 

a III v zmysle osobitných právnych predpisov /1,2,3/: 

a) Pyrotechnické predmety triedy I. (pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti ) sú najmä: 

pyrotechnické hračky, prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými 

plameňmi, ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce motýle, búchacie guličky a 

vystreľovacie konfety; úlomky a časti pyrotechnických hračiek s traskavým účinkom neodletia viac 

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

b) pyrotechnické predmety triedy II. (výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby) – 

sú najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou 

farebných svetlíc, hvízdacej zlože alebo výbušnej zlože, farebné dymy, bengálske ohne; úlomky a 

časti výrobkov uvedenej zábavnej pyrotechniky s traskavým účinkom neodlietajú viac ako 8 m od 

miesta rozpadu, pritom zvyšky nehoria ani netlejú,  



c) pyrotechnické predmety triedy III. (výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov) - sú najmä: 

malé italské pumy, delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov a veľké 

japonské slnká. 

 

( 3 ) Ohňostroj je súčasné alebo v krátkom časovom slede nasledujúce odpaľovanie zábavnej 

pyrotechniky tried I až III.  

 
( 4 ) Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo 

pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa 

pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom 

poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojné práce sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických 

výrobkov v rámci výučby odpaľovačov ohňostrojov v kurze.  

( 5 ) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia na 

verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné, najmä cesty I. až III. triedy, miestne komunikácie, 

chodníky, schodiská, parkoviská, zastávky verejnej dopravy, parky, verejná zeleň, areály škôl a 

školských zariadení, detské a športové ihriská, cintoríny, vodné toky a ich nábrežia, vodné plôch a ich 

okolie a pod. 

§ 3 

Používanie pyrotechnických predmetov na zábavné účely 

 

( 1 ) V záujme ochrany verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí a ich majetku sa zakazuje používať 

pyrotechnické výrobky I., II. a III. triedy na zábavné účely na verejných priestranstvách na celom 

území mesta.  

 

( 2 ) Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka časového obdobia od 31.decembra od 18.00 hod. do 1. 

januára do 6.00 hod..  

 

( 3 ) Ďalšie výnimky zo zákazu uvedeného v odseku 1 udeľuje primátor mesta na základe žiadosti 

fyzickej alebo právnickej osoby. 

 

( 4 ) Za použitie pyrotechnických výrobkov I., II. a III. triedy (t.j. zábavnej pyrotechniky)  na účely 

odseku 1 sa rozumie aj také použite, ak  

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

pyrotechnickému efektu dôjde na verejnom priestranstve,  

b) zábavná pyrotechnika, vrátane časovanej, je aktivovaná mimo verejného priestranstva, ale k 

výškovému pyrotechnickému efektu dôjde v priestore nad verejným priestranstvom,  

c) k pyrotechnickému efektu zábavnej pyrotechniky aktivovanej mimo verejného priestranstva dôjde v 

priestore aktivácie, ale zvyšky (fragmenty) zábavnej pyrotechniky dopadnú na verejné priestranstvo.  

 

( 5 ) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný urobiť všetky opatrenia, ktoré zabránia 

používaniu pyrotechnických predmetov na nehnuteľnosti v rozpore s týmto nariadením. 

 

( 6 ) Pyrotechnické predmety nesmú byť používanie v bezprostrednej blízkosti iných osôb a ani takým 

spôsobom, aby úlomky z pyrotechnických predmetov mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku. 

 

( 7 ) Pri používaní pyrotechnických predmetov musí byť rešpektovaná ochrana zdravia ľudí pred 

hlukom a vibráciami v súlade s osobitnými predpismi.  

 

( 8 ) Bližšie podmienky používania pyrotechnických predmetov na zábavné účely určujú osobitné 

právne predpisy /2,3/. 

 

 

 



§ 4 

Predaj pyrotechnických predmetov 
 

Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné právne predpisy /5/. 

 

§ 5 

Použitie ohňostrojov 
 

( 1 ) Ohňostrojné práce, ktoré nevyžadujú osobitné povolenie podľa osobitného zákona /3/,  musí ten, 

kto ich chce vykonať, oznámiť obvodnému banskému úradu a požiadať mesto o súhlas s ich 

vykonaním, a to najneskôr desať dní pred termínom ich vykonania.  

( 2 ) Ohňostrojné práce možno vykonať, ak mesto vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného 

predpisu /4/. Odpis oznámenia spolu so súhlasom mesta sa zasiela Okresnému riaditeľstvu Policajného 

zboru.  

 

( 3 ) Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle odseku 2 obsahuje tieto náležitosti:  

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno (názov) a sídlo žiadateľa o použitie ohňostroja, 

b) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostroja a odpaľovačov ohňostroja /osoby 

zodpovednej za ohňostroj/, číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov a názov orgánu, 

ktorý ho vydal, 

c) druh použitých pyrotechnických výrobkov, 

d) miesto, druh a rozsah ohňostroja , vrátane dátumu a hodiny začiatku, jeho trvanie a dôvod 

vykonania, taktiež situačný náčrt okolia v rozsahu 300 metrov. 

 

( 4 ) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden 

musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. 

 

Časť II 

Zodpovednosť za porušenie nariadenia  

 

§ 5  

Porušenie nariadenia a sankcie 
 

( 1 ) Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle 

osobitného zákona /6/.  

( 2 ) Za nedodržanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona /7/. 

§ 6 

Kontrola dodržiavania nariadenia  

 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta, príslušníci 

Mestskej polície v Spišskej Belej, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva 

a členovia príslušných komisií mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.  Týmto ustanovením nie sú 

dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách mesta pri výkone kontroly a dozoru 

v rámci ochrany spotrebiteľa a  zároveň iných štátnych orgánov.  

 

 

 

 

 



Časť III 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

§ 7 

   Záverečné ustanovenia 

 

( 1 ) Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 51/1988 Zb. a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

( 2 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 19.10.2006 ako 

uznesenie číslo   87/2006. 

( 3 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ........................................................ 

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

 
 

 

 

Odkazy: 

 

/1/ Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.  

 

/2/ Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.  

 

/3/ Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov. 

 

/4/ § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

/5/ napr. Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon č. 

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

VZN mesta Spišská Belá č. 2/2005 o podmienkach predaja na trhových miestach  
 

/6/  § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 

/7/ § 13a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 



 

 
Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa : 25.09.2006                               pečiatka                                               podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

 

dňa :  20.10.2006                                        pečiatka                                                podpis: ................ ................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :  4.11.2006                            pečiatka                                             podpis: ................................ ........ 

                                      

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

 

 

dňa :  4.11.2006                               pečiatka                                              podpis: .............................. ........ 

 

 


