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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 Mesta Nová Dubnica 

 

Mesto Nová Dubnica na základe ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g), zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, zákona č. 577/2007, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, vydáva pre mesto Nová Dubnica toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

mesta Nová Dubnica 
 

 

Článok 1 
 

Výklad pojmov 
 

 

1/ Zábavnou pyrotechnikou na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len 

„nariadenie“/ sa rozumejú pyrotechnické výrobky na zábavné  a oslavné účely, obsahujúce 

technologicky spracované pyrotechnické zloţe, prípadne aj malé mnoţstvo iných druhov 

výbušnín. (§ 36a ods. 1 zákona č. 577/2007 Z.z.) 

2/ Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa vyuţívajú 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. (§ 36a ods. 2 zákona č. 577/2007 Z.z.) 

3/ Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta, ktoré slúţia 

na verejné uţívanie, resp. sú verejne prístupné /ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, 

schodiská, parkoviská, zastávky MHD, parky, sídlisková zeleň, uličná zeleň, areály škôl, 

detské a školské ihriská, cintoríny, lesoparky, vodné toky a ich nábreţia a pod./ 

 

Článok 2 
 

Predaj pyrotechnických výrobkov 
 

 

1/ Na predaj pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú osobitné predpisy /napr. Občiansky 

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



ţivnostenskom podnikaní /ţivnostenský zákon/, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., zákon 

č. 577/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých.zákonov.                        

 

 

Článok 3 
 

Povinnosti pred vykonaním ohňostrojných prác 
 

 

1/ Ten, kto chce ohňostrojné práce vykonať, musí poţiadať mesto Nová Dubnica o vydanie 

súhlasu s ich vykonaním a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania. (§36g, ods. 1 

zákona č. 577/2007 Z.z.). 

2/ Ţiadosť o súhlas obsahuje (§36g, ods. 3 zákona č. 577/2007 Z.z.): 

a/ meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov 

a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov 

b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, 

predpokladanú dobu trvania a ich rozsah 

c/ stručný opis okolia v okruhu 300 m doloţený situačným náčrtom s osobitným vyznačením 

objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom poţiaru vrátane určenia protipoţiarnych 

a zdravotníckych opatrení. (§36g, ods. 2 zákona č. 577/2007 Z.z.). 

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.  

5/ Súhlasné stanovisko vydá Mesto Nová Dubnica.  

 

Článok 4 

 

Priestupky a sankcie 
 

 

1/ Priestupkom proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o priestupkoch“/ je pouţívanie zábavnej 

pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Nová Dubnica. 

2/ Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými: 

a/ pouţije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta s výnimkou 31.decembra 

od 18.00 hod. do 1. januára do 05.00 hod., týmto nie je dotknutý zákaz pouţívania 

pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu, 

b/ organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písm. „a“, 

c/ pouţije zábavnú pyrotechniku v bezprostrednej blízkosti iných osôb, 

d/ pouţije zábavnú pyrotechniku tak, ţe ohrozí ţivot, zdravie alebo majetok občanov. 



3/ Za priestupok podľa odseku 2 moţno uloţiť: 

a) fyzickej osobe podľa § 48 zákona o priestupkoch pokutu do 1.000,- Sk 

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 13 ods. 8 

zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do 

výšky 200.000,- Sk.   

4/ Za priestupok podľa odseku 2 moţno uloţiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie 

veci podľa § 18 zákona o priestupkoch. 

 

5/ Výnos z pokút je príjmom mesta. 

 

Článok 5 
 

Kontrola dodržiavania VZN 
 

Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Nová Dubnica. 

 

Článok 6 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Nariadením o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica nie sú 

dotknuté práva a povinnosti, vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

2. Toto nariadenie mesta Nová Dubnica bolo schválené uznesením MsZ č. 17 zo dňa 

28.4.2008 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 

mesta. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť Nariadenie Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 6/1991 o zákaze pouţívania petárd a iných 

výbušných telies na území mesta zo dňa 19.12.1991. 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Šušaník – primátor mesta 

 


