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 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE   M O K R Á  L Ú K A 
č.  49/2013 

 
O  POUŽÍVANÍ  PYROTECHNICKÝCH  VÝROBKOV  NA  ZÁBAVNÉ  A  OSLAVNÉ 

ÚČELY  NA  ÚZEMÍ  OBCE   Mokrá Lúka 
 

Obecné zastupiteľstvo obce M o k r á  L ú k a vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 

ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom 

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

predpisov a s nariadením vlády č. 485/2008Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh 

v platnom znení  v y d á v a   toto Všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických 

výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Obce Mokrá Lúka: 
 

 

 

Čl.  I 
Základné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Mokrá Lúka  o používaní pyrotechnických 

výrobkov na zábavné a oslavné účely (ďalej len VZN) je určenie pravidiel používania 

pyrotechnických výrobkov a to najmä miesto a čas ich príležitostného použitia v obci Mokrá 

Lúka.  

 

     2. Toto VZN sa vydáva v súvislosti s výkonom samosprávy najmä v oblasti správy obecných  

komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších obecných 

zariadení, kultúrnych pamiatok, udržiavania čistoty v obci, správy a údržby verejnej zelene a 

verejného osvetlenia, a to hlavne za účelom utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého 

spôsobu života a práce obyvateľov obce, ochrany životného prostredia a zabezpečovania verejného 

poriadku v obci Mokrá Lúka. 

 

 
Čl. II 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Definícia pojmu pyrotechnické výrobky je obsiahnutá v § 36a ods. 1 banského zákona a v § 2 

nariadenia vlády č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. 

 

2. Medzi pyrotechnické výrobky patria výrobky obsahujúce technologicky spracované 

pyrotechnické zloženie, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické 

účely alebo na zábavné a oslavné účely (sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej 

bezpečnosti, pri dodržaní návodu na používanie však neohrozujú život, zdravie ani majetok osôb). 

 

http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=1
http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=1
http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=2
http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=2
http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=1
http://www.trencianskatepla.sk/files/file/Samosprava/vzn/VZN%203-2012%20-%20zabavna%20pyrotechnika.pdf#page=1
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3. Podrobnosti upravuje Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických 

výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie vlády“), ktoré v § 3 ods. 2 pyrotechnické výrobkov 

rozdeľuje do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane 

ich hladiny hluku, pričom zábavná pyrotechnika je pyrotechnický výrobok určený na zábavné 

účely, podľa § 36a  ods. 6 banského zákona sú pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné 

účely zaradené podľa stupňa nebezpečenstva do tried  I, II, III a IV: 

 

• I. trieda : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má 

zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane 

zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov, 

• II. trieda : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu 

hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch, 

• III. trieda : 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, 

• IV. trieda : zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu 

používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. 

 

4. Technické požiadavky na pyrotechnické výrobky sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

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

priestory slúžiace na verejné užívanie, a to najmä ulice, námestia, chodníky, komunikácie, 

podchody, nadchody, mosty, parkoviská, zastávka MHD, nástupištia a výstupištia verejnej dopravy, 

parky, verejná zeleň, detské ihriská, cintoríny, dom smútku, vodné potoky , okolie kostolov a pod. 

 

Čl. III 

Zákaz používania zábavnej pyrotechniky 

 

1. Na verejných priestranstvách podľa  čl. II ods. 5  je zakázané používať zábavnú   pyrotechniku 

definovanú v čl. II ods. 1 až 3. 

 

2. Zákaz podľa ods. 1 sa nevzťahuje na deň 31. decembra v čase od 18.00 hod. do 24.00 hod. a 

deň 01. januára v čase od 0.00 hod do 3.00 hod. 

 

3. Zákaz podľa ods. 1 sa rovnako nevzťahuje na verejné kultúrne podujatie organizované obcou  

Mokrá Lúka a ním zriadenými organizáciami. 

 

4. Pyrotechnické výrobky  triedy II, III, IV sa nesmú používať  v uzatvorených miestnostiach v  

kostolov, cintorínov,  predškolských zariadení, športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak 

použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia. 

 

5. Výnimky  môže na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby povoliť obec v 

zastúpení starostom obce, a to v prípade konania kultúrnych, športových, zábavných alebo 

slávnostných podujatí. Žiadosť musí byť doručená najneskôr desať pracovných dní pred 

plánovaním podujatím a musí obsahovať označenie žiadateľa a zodpovednej osoby, dátum a čas 

konania podujatia, opis miesta a okolia konania podujatia, účel podujatia, druh použitia 

pyrotechnických výrobkov a podpis oprávnenej osoby. 
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6. Výnimka musí byť potvrdená písomným súhlasom obce v zastúpení starostom obce a to s 

podmienkou, že výnimka nie je v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Súhlas obec udelí v lehote najneskôr tri dni pred dátumom konania podujatia. 

 

Čl. IV 

Vykonávanie ohňostrojných prác 

 

1.  Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II . 

3. Pyrotechnické výrobky triedy  I  môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak 

to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané. 

4. Pyrotechnické výrobky triedy II môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov. 

5.  Pyrotechnické výrobky triedy III a IV  môžu nadobúdať a používať len osoby s platným 

oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35. 

6. Používanie pyrotechnických výrobkov IV. triedy v obci upravuje zákon č. 350/2012 Z.Z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej 

banskej správe a primerane sa naň vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.  

 

7. Používanie zábavnej pyrotechniky na súkromných pozemkoch  nesmie ohroziť, obmedziť, ani 

inak narušiť užívanie verejného priestranstva a nesmie spôsobiť ujmu na zdraví a na majetku 

súkromných a právnických osôb, obce Mokrá Lúka.  

8. Zábavná pyrotechnika sa na súkromných pozemkoch môže používať výhradne v zmysle 

príslušnej platnej legislatívy a v zmysle návodu na použitie. 

Čl. V 

Kontrola, sankcie a pokuty 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať starosta 

obce, poverení pracovníci obce na základe poskytnutia súčinnosti Okresného oddelenia policajného 

zboru v Revúcej. 

 

2. Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o priestupkoch”) sa dopustí ten, kto 

použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

návodom na ich používanie. Za priestupok môže byť uložená pokuta.  

 

3.  Priestupkom proti verejnému poriadku je aj porušenie iných povinností stanovených týmto VZN 

ako sú uvedené v čl. 2, ods. 5. Za tieto priestupky možno uložiť pokutu .  

 

4. Výnos z pokút je príjmom obce Mokrá Lúka.  

 
 

Čl. VI 

Záverečné a prechodné ustanovenia 
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1. Návrh tohto VZN bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese  

obce -    Vyvesený dňa:  02.09.2013 

    Zvesený dňa:  19.09.2013 

 

2. Schválené dňa  : 19.09.2013 

     Platné od dňa :  19.09.2013 

 

3. Prerokované OcZ v Mokrej Lúke  dňa : 19.09.2013 

Uznesenie číslo: 25/2013 

- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia 0. 

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne záväzného 

nariadenia. 

 

 

 

             

             

                                    ---------------------- 

                                                                                                                       Ing. Július L a š š a n 

starosta obce 

 

 

 

Príloha č. 1 

Technické požiadavky na pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné 

účely 

 

 
Za pyrotechnický výrobok sa považuje akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes 

výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo 

kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií. 

 

Pyrotechnické výrobky sa členia na: 

 

a) zábavnú pyrotechniku, 

b) scénickú pyrotechniku - pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v 

exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na iné podobné použitie, 

c) iné pyrotechnické výrobky. 

 

Pyrotechnické výrobky nesmú obsahovať trhaviny a musia prinajmenšom spĺňať aj tieto 

požiadavky : 

 

Zábavná pyrotechnika 

1. Výrobca musí podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických 

výrobkov na trh zaradiť zábavnú pyrotechniku do rôznych kategórií, ktoré sú charakterizované 

podľa obsahu čistej výbušniny, bezpečných vzdialeností, hladiny hluku alebo podobne. Kategória 

musí byť jasne uvedená na označení. 

1.1. Pyrotechnické výrobky kategórie 1 musia spĺňať tieto podmienky: 
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1.1.1. minimálna bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 1 m. Bezpečná      

          vzdialenosť však môže byť v prípade potreby menšia, 

1.1.2. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presiahnuť 120 dB               

          (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou, 

1.1.3. kategória 1 nesmie zahŕňať najmä petardy, batérie petárd, zábleskové petardy a  

          batérie zábleskových petárd, 

1.1.4. búchacie guľôčky kategórie 1 nesmú  obsahovať  viac  ako  2,5 mg t raskavého   

          striebra. 

1.2. Pyrotechnické výrobky kategórie 2 musia spĺňať tieto podmienky: 

1.2.1. bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 8 m. Bezpečná vzdialenosť však  

          môže byť v prípade potreby menšia, 
1.2.2. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB    

          (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou. 
1.3. Pyrotechnické výrobky kategórie 3 musia spĺňať tieto podmienky: 

1.3.1. bezpečná vzdialenosť musí byť najmenej 15m. Bezpečná vzdialenosť však  

           môže byť v prípade potreby menšia, 
1.3.2. najvyššia hladina hluku v bezpečnej vzdialenosti nesmie presahovať 120 dB  

           (A, imp) alebo rovnakú hladinu hluku zmeranú inou vhodnou metódou. 

 
2. Zábavná pyrotechnika môže byť vyrobená iba z materiálov, ktoré minimalizujú riziko 

poškodenia zdravia, majetku a životného prostredia úlomkami. 

 

3. Spôsob zapálenia musí byť jasne viditeľný alebo musí byť uvedený na označení alebo v návode 

na použitie. 

 

4. Výrobky zábavnej pyrotechniky sa nesmú pohybovať nerovnomerným a nepredvídateľným 

spôsobom. 

 

5. Zábavná pyrotechnika kategórie 1, kategórie 2 a kategórie 3 musí byť chránená pred 

neúmyselným zapálením ochrannou krytkou, obalom alebo konštrukciou výrobku. Zábavná 

pyrotechnika kategórie 4 musí byť chránená pred neúmyselným zapálením spôsobmi, ktoré stanovil 

výrobca. 

 

6. Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je 

nižší ako 

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 1, 

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 2, 

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3. 

 

7. Výrobca, dovozca a distribútor nesmú predávať ani inak sprístupňovať pre iné ako odborne 

spôsobilé osoby zábavnú pyrotechniku kategórie 4. 

 

8. Zábavná pyrotechnika musí obsahovať tieto minimálne informácie: 

a) podľa potreby nápis „používať iba vonku" a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti, ak ide o 

kategóriu 1, 

b) nápis „používať iba vonku" a podľa potreby údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo 

vzdialenostiach, ak ide o kategóriu 2, 

c) nápis „používať iba vonku" a údaj o minimálnej bezpečnej vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak 

ide o kategóriu 3, 
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d) nápis „určené iba na použitie odborne spôsobilou osobou" a údaj o minimálnej bezpečnej 

vzdialenosti alebo vzdialenostiach, ak ide o kategóriu 4. 

 

9. Pyrotechnické predmety triedy I sú najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé 

tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce 

motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety. 

 

10. Pyrotechnické predmety triedy II 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, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier. 

 

11. Pyrotechnické predmety triedy III sú najmä malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, 

veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká. 

 

12. Pyrotechnické výrobky triedy IV sú najmä lietavice, ohňostrojové delové 

výstrely,vysokolietajúce rakety, veľké talianske bomby, veľké guľové bomby, veľké kompaktné 

celky vystreľovacích puzdier. 
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