
 

Mesto Trstená podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a  ustanovenia § 53 ods. 2  Zákona NR SR č. 58/2014 Z. z. 
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v y d á v a  
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 
 

ktorým sa obmedzuje a zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a 
oslavné účely na území mesta Trstená 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona 
NR SR č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je upraviť používanie 
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Trstená 
z dôvodu ochrany verejného poriadku mesta.   

 
Článok 2 

Kategórie pyrotechnických výrobkov 
 

1. Zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií určuje § 4 ods. 2 Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na 
trh tak, že : 

a. kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo, 
má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených 
priestoroch (petardy, vystreľovacie puzdra alebo rakety, farebné svetlice, 
rímske sviece, fontány, gejzíry, farebné dymy, bengálske ohne...), 

b. kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké 
nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku na veľkých otvorených 
priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie ( 
väčšie petardy, delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích 
efektov, veľké japonské  slnká...).  

 
2. V zmysle § 8 písm. d) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z.z. 

o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trh je daná povinnosť výrobcovi 
zabezpečiť výrobok tak, aby bol okrem iného označený aj kategóriou pyrotechnického 
výrobku.   

 
Článok 3 

Používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta 
 

1. Písomný súhlas na vykonanie ohňostrojových prác v zmysle § 54 ods. 5 písm. d) 
Zákona SNR č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za mesto 
Trstená eviduje a spracuje oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí. 



 

 
Článok 4 

Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 
 
 

1. Na území mesta Trstená sa môže v čase  31.decembra až 1. januára od 18:00 hod. do 
03:00 hod., používať  zábavná pyrotechnika  kategórie F2, F3.  

 
2. Zábavná pyrotechnika kategórie F2, F3 sa môže používať v ostatných dňoch 

kalendárneho roka v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod., len so súhlasom mesta alebo 
pre účely podujatí mesta. 

 
Článok 5 

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 
 
 

1. V inom čase a za iných podmienok, ako sú uvedené v Článku 4 ods. 1 sa používanie 
zábavnej pyrotechniky  kategórie F2 a F3 na území mesta Trstená zakazuje.  

 
Článok 6 

Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie 
 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia Trstená.  
2. Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy (Zákon č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).  
 

3. Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej 
tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 19. februára 2016. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 66/III/2016 dňa 08. marca 2016.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 
a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 14. marca 2016.   

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Juraj Bernaťák 
primátor 


