
NÁVRH 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli  a internete mesta Nemšová 24.05.2018. 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 11.06.2018 

                                                     

Mesto Nemšová v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g)  a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej  a 

v y d á v a 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
 mesta Nemšová č. .../2018 

o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta 
Nemšová 

 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1. Toto VZN sa vydáva na ochranu verejného poriadku a na regulovanie používania 

pyrotechnických výrobkov na území mesta Nemšová. 

 2. Toto VZN je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické 

osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov alebo užívateľov 

nehnuteľností a iných objektov umiestnených na území mesta Nemšová.  

3. Z dôvodu ochrany verejného poriadku mesto Nemšová upravuje používanie  

pyrotechnických výrobkov skupiny F2 a F3 na území mesta. 

 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Pyrotechnickým výrobkom na účely tohoto VZN sú 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 VZN 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) 

 

Článok 4 
Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 

 
1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 z dôvodu ochrany verejného 

poriadku na území mesta  Nemšová je zakázané  s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. 
do 02.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa, t. j. 1. januára.  

2. Zákaz podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje:  

    a) na podujatia organizované a spoluorganizované mestom Nemšová, kde je  



       používanie pyrotechnických výrobkov súčasťou podujatia,  

    b) na svadby organizované na území mesta Nemšová v deň ich konania, v čase do 22:00     

        hod.  

Článok 5 
Priestupky a sankcie 

1.  Priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle § 47 ods. 1 písm. ch), § 48 zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) 

je :  

a) použitie pyrotechnických výrobkov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi  

alebo návodom na ich používanie,   

b) použitie pyrotechnických výrobkov na území mesta s výnimkou od 18.00 hod. dňa 31. 

decembra  

kalendárneho roka do 02.00 hod. 1.januára kalendárneho roka,  

c) organizovanie alebo inak napomáhanie činnosti uvedenej v písm. b),  

     d) použitie pyrotechnických výrobkov tak, že ohrozí život, zdravie alebo majetok občanov.   

2. Za priestupok v zmysle ods.1.  a za porušenie VZN :  

   a) fyzickou osobou podľa § 48 zákona o priestupkoch  je možné uložiť  pokutu do výšky  

      33,- EUR, 

    b) fyzickou osobou podľa § 47 ods. 1 písm. ch) zákona o priestupkoch je možné uložiť  

        pokutu do výšky 500,- EUR,  

    c) právnickou osobou alebo  fyzickou osobou - podnikateľom v zmysle § 27b ods. 1 písm.  

         a) zákona o obecnom    zriadení – podnikateľ je ( správny delikt), za ktorý môže obec  

       podľa § 27b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  

       predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR.  

 

Článok 6 
Spoločné ustanovenia 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú, poslanci MsZ, členovia komisií pri MsZ  

zamestnanci príslušné oddelenie mestského úradu – referátu životného prostredia, kontrolórka 

mesta a iné osoby poverené primátorom mesta.  

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území 

mesta Nemšová bolo schválené uznesením č. .. zo dňa 20.06.2018.  

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Nemšová. 
 

V Nemšovej 20.06.2018  

 

 

 

      Ing. František Bagin 

      primátor mesta 

 

 
1) § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov 

na trhu  

2) § 4 ods. 2 písm. a) bod 1. a 2. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupnení 

pyrotechnických výrobkov na trhu. 


