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Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 4 ods.1 a odst. 3 písm. n, § 6 odst. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2014 

Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dechtice toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení používania pyrotechnický výrobkov na území obce 

Dechtice (ďalej len VZN) sa vydáva na ochranu verejného poriadku vrátane ochrany bezpečnosti 

osôb a ochrany majetkov na území obce Dechtice. 

VZN je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, fyzické a právnické osoby podnikajúce 

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

umiestnených na území obce Dechtice. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1) Pyrotechnický výrobok. Pyrotechnickým výrobkom je akýkoľvek výrobok obsahujúci 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. 

 

2) Kategórie pyrotechnických výrobkov. Podľa účelu, spôsobu použitia a úrovne stupňa 

nebezpečenstva, vrátane hladiny hluku pri ich použití, sú pyrotechnické výrobky výrobcom zaradené 

do kategórií podľa osobitného predpisu 1). Zaradenie pyrotechnických výrobkov výrobcom do 

kategórií platí pre toto VZN nasledovne: 

a) Zábavná pyrotechnika. Zábavnou pyrotechnikou sú pyrotechnické výrobky určené na zábavné 

účely zaradené do kategórií:  

aa) kategória F1 - 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, 

ab) kategória F2 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 

hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch, 

ac) kategória F3 - 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, 

ad) kategória F4 - 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. Scénickou pyrotechnikou sú pyrotechnické výrobky určené na použitie 

na javisku v interiéri alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na 

iné podobné použitie zaradené do kategórií: 

ba) kategória T1 - pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke 

nebezpečenstvo, 



bb) kategória T2 - pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať 

len odborne spôsobilé osoby. 

c) Iné pyrotechnické výrobky sú zaradené do kategórií: 

ca) kategória P1 - pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, 

ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 

cb) kategória P2 - pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, 

ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami. 

 

3) Odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba, ktorá je oprávnená 

podľa osobitného predpisu 2) zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie F4, so scénickou 

pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 alebo ich 

používať. 

 

§3 

Podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice 

 

Z dôvodu ochrany verejného poriadku vrátane ochrany bezpečnosti osôb a ochrany majetkov na 

území obce musia byť pri používaní pyrotechnických výrobkov na území obce dodržané všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov. Toto VZN 

upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území obce takto: 

1) Podmienkou pre použitie pyrotechnických výrobkov ktorejkoľvek kategórie na území obce je 

dodržanie všetkých podmienok určených výrobcom pre ich použitie a len na účely, ktoré určil 

výrobca v súlade s návodom na ich používanie. Používanie na iný účel na území obce je zakázané. 

Každý kto použije pyrotechnické výrobky ktorejkoľvek kategórie na území obce je povinný brať 

ohľad na možný vznik škody na majetku a ujmy na zdraví, za ktoré nesie zodpovednosť. 

2) Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 na území obce len na 

použitie v súlade s technickým účelom, pre ktoré boli vyrobené. Pyrotechnické výrobky kategórie P1 

možno používať na území obce len mimo verejne prístupných miest len v čase od 9:00 hodiny do 

22:00 hodiny. V inom čase a na iný účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 na 

území obce zakázané. 

3) Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce na použitie 

pri kultúrnych, športových podujatiach a obdobných spoločenských podujatiach len v čase od 9:00 

hodiny do 22:00 hodiny. V inom čase a na iný účel je používanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie T1 na území obce zakázané. 

 

4) Pyrotechnické výrobky kategórií F2, F3 možno používať na území obce len v tomto obmedzenom 

čase: 

31. decembra v čase od 15. hodiny do 24. hodiny a 1. januára od 0. hodiny do 2. hodiny a od 16. 

hodiny do 18. hodiny. 

V inom čase je používanie pyrotechnických výrobkov kategórií F2, F3 na území obce zakázané. 

Obec udelí písomný súhlas na vykonanie ohňostrojných prác pri použití pyrotechnických výrobkov 

triedy F4 podľa osobitného predpisu 2) len uvedenom obmedzenom čase.  

 

 



5) Pyrotechnické výrobky kategórií F2, F3, P1 a T1 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 

200 m od kostolov, detských zariadení, školy a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníkov týchto 

objektov v zmysle osobitného predpisu 2). 

6) Pyrotechnické výrobky kategórií F4, T2 a P2 môžu na území obce používať iba odborne spôsobilé 

osoby len so súhlasom obce na základe rozhodnutia obvodného banského úradu pri dodržaní 

všetkých podmienok určených osobitným predpisom 2).  

7) Každý je povinný pri použití pyrotechnických výrobkov zabrániť znečisteniu verejného  

priestranstva. Ak tomu nezabráni, je povinný neodkladne na vlastné náklady znečistenie verejného 

priestranstva odstrániť. 

§ 4 

Sankcie za porušenie tohto VZN 

 

Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov nad rámec vymedzený týmto 

VZN. Porušenie podmienok používania pyrotechnických výrobkov upravených týmto VZN je 

posudzované v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako 

priestupok proti verejnému poriadku. Porušenie podmienok používania pyrotechnických výrobkov 

upravených týmto VZN je posudzované  zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ako správny delikt. Sankcie za porušenie toho VZN sa udeľujú v zmysle 

uvedených právnych predpisov. 

 

1) Za priestupok proti verejnému poriadku v zmysle § 47 odst. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za porušenie tohto VZN udeliť pokutu do 500 €. 

 

2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi možno za porušenie tohto VZN v zmysle § 

27b odst. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov udeliť pokutu 

do 6 638 €. 

 

Pokuty uložené obcou podľa § 4 odst. 1 tohto VZN sú príjmom obce v zmysle § 13 odst. 4 zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Výnosy z pokút udelených podľa § 4 

odst. 2 tohto VZN sú príjmom rozpočtu obce v zmysle § 27b odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Sankcie za nedodržanie ustanovení osobitného predpisu 2) ukladá obvodný banský úrad. Obvodný 

banský úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 € oprávnenej osobe, ktorá nedodrží niektorú z 

požiadaviek alebo podmienok na bezpečný výkon ohňostrojných prác podľa osobitného predpisu 2)  

pri použití pyrotechnických výrobkov tried F4, T2 a P2.  

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky.  

Kontrolu dodržiavania tohto naradenia vykonáva Obec Dechtice prostredníctvom starostu obce, 

poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a občanov obce.   



Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice dňa 

13.12.2016 uznesením OZ č. 55/2016 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-teho dňa odo dňa schválenia 

VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnický výrobkov na území obce Dechtice.  

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Dechtice. 

 

V Dechticiach, dňa 13. 12. 2016  

 

 

 

                                                                                  Bc. Karol Zachar 

                                                                                   starosta obce, v. r.  

 

 

 

 

 

1) §4 Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
2) Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 


