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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Ružinov   
po prerokovaní materiálu: 
 
 
 
A.                                                    b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

 
 
 
B.      o d p o r ú č a 
 
 
Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi 

 
 

zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy – Ružinov spolu 
s pripomienkami komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 
primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

 

T: ihneď po podpise uznesenia 
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S t a n o v i s k o 
 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 
po prerokovaní materiálu: 
 
                                               
A. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov po prerokovaní návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 
z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „návrh nariadenia“) si v súlade s § 5 ods. 1 pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2004 a dodatku č. 2 zo dňa 
01.06.2011 uplatňuje nasledovné pripomienky:  
 
1. Samotný návrh nariadenia vo svojom úvodnom ustanovení priamo neodkazuje na 

konkrétne splnomocňovacie zákonné ustanovenie § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. 
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií v znení neskorších predpisov v zmysle 
ktorého obec (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mestská časť Bratislava - 
Ružinov) môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením 
obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 
na území obce alebo v jej častiach. 

 
2. V návrhu nariadenia nie je upravená kategória pyrotechnického výrobku T1, ktorá je 

podľa § 4 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 
o sprístupňovaní výrobkov na trhu určená na používanie na javisku, pričom by mala 
predstavovať nízke nebezpečenstvo. 

 
3. Ustanovenie § 2 návrhu nariadenia nezohľadňuje používanie jednotlivých kategórii 

zábavnej pyrotechniky počas udalostí, ako sú: svadby, stužkové slávnosti, promócie, 
rodinné oslavy slávnostného charakteru (narodenie dieťaťa, okruhlé narodeninové 
výročie, výročie svadby), povolené verejné podujatia, resp. podujatia mesta v oblasti 
kultúry, športu a obdobného zamerania.  

 
4. Ustanovenie § 3 návrhu nariadenia poukazuje na porušenie povinnosti len vo vzťahu 

k fyzickým osobám. Toto ustanovenie však neupravuje situáciu porušenia zákazu 
povinnosti vo vzťahu k fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a vo vzťahu 
k právnickým osobám čo zakladá zodpovednosť za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov.  

 
5. Z hľadiska členenia návrhu nariadenia pri jednotlivých paragrafoch absentujú názvy 

ustanovení ako napríklad: úvodné ustanovenia, zákazy, sankcie, záverečné ustanovenia, 
účinnosť atď...   

 
B. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov  b e r i e  n a  v e d o m i e 
predložené pripomienky a  k o n š t a t u j e,  že po ich zapracovaní je návrh nariadenia 
spôsobilý na predloženie vecne príslušným komisiám Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za účelom jeho schválenia.   

 

 

 



 4 

Dôvodová správa 
 
 

Pán primátor hlavného mesta Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2004 a dodatku č. 2 zo dňa 
01.06.2011 požiadal pána starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov o zaujatie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016  o používaní pyrotechnických výrobkov na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh nariadenia“). 

Stanovisko miestneho zastupiteľstva je potrebné zo strany pána starostu oznámiť 
pánovi primátorovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa požiadania, t. j. najneskôr do 
13.07.2016.   

Z čl. 28 ods. 2 písm. k) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v platnom znení 
vyplýva, že Bratislava zabezpečuje verejný poriadok v Bratislave, nariadením Bratislavy 
môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 
alebo na určitom mieste. Práve jednou z takýchto činností je aj zákonná možnosť Bratislavy 
obmedziť, resp. zakázať používanie pyrotechniky. 

Samotný návrh nariadenia vychádza zo zákonného splnomocnenia pre obecnú 
normotvorbu zakotveného v § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.“) podľa ktorého: „Obec môže z dôvodu ochrany verejného 
poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.“. 

Pyrotechnické výrobky sa podľa § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky  
č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu zaraďujú do týchto 
kategórií: 
a) zábavná pyrotechnika 

1. kategórie F1 je 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,  
2.kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má 
nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,  
3. kategórie F3 je 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,  
4. kategórie F4 je 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 

1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý 
predstavuje nízke nebezpečenstvo,  
2.kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu 
používať len odborne spôsobilé osoby,  

 
c) iné pyrotechnické výrobky 

1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,  
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická  
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne 
spôsobilými osobami.  
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V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že v zmysle cit. ustanovenia 

 § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z Bratislava môže vo vzťahu k nariadeniu vlády č. 70/2015 
Z. z. regulovať na svojom území len používanie pyrotechnických výrobkov kategórií F2, F3, 
P1 a T1.  Ku kategóriám pyrotechnických výrobkov F1, F4, T2 a P2 nemá žiadne oprávnenie 
vydávať formou všeobecne záväzného nariadenia obmedzenia, resp. zákazy.     

Uvedený návrh nariadenia bol predložený na rokovanie príslušným komisiám 
miestneho zastupiteľstva.    

 

 

 

 



Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy �. .../2016 z .../2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Spôsob pripomienkového konania:  skrátené (3 dní) 

Zoznam oslovených subjektov:  

1. odbor školstva, kultúry a športu  

2. odbor vnútorných vecí 

3. odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia 

4. odbor ekonomický 

5. útvar krízového riadenia 

6. odbor sociálny 

7. útvar miestneho kontrolóra 

8. odbor právny a správy majetku 

9. Stavebný úrad mestskej �asti Bratislava - Ružinov 

  

Po�et oslovených subjektov:  9 

Subjekty, ktoré nemali pripomienky: 6 

Po�et akceptovaných pripomienok:  6 

Po�et neakceptovaných:  3 

Rozporové konanie (s kým, kedy, na akej úrovni, s akým výsledkom): nebolo uskuto�nené



� ��

Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie  

odbor školstva, 

kultúry a športu  V § 2 chýba kategorizácia T1, ktorá pod�a § 53 ods. 5 

zákona 311/2015 Z.z., ktorým sa mení a dop��a zákon �. 58/2014 

Z.z. o výbušninách, ....  

V § 53 odsek 2 znie:  

"(2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne 

záväzným nariadením obmedzi� alebo zakáza� používanie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce 

alebo v jej �astiach.". 

  

prikladám pripomienku aj CULTUS Ružinov a.s.,ktorý sa podie�a na 

príprave kultúrnych podujatí, cit: "Dobrý de�, nie je velmi stastne, 

aby sa mohla pyrotechnika pouzivat iba na silvestra, máme 

podujatia, pri ktorých je to možné napr. ako Hody a lebo promenada, 

s tym, že budeme respektovat vsetky predpisy a konzultuvat 

s leteckým úradom, vdaka."

  

Z toho dôvodu navrhujeme zapracova�: 
  

1.  pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 špecifikovaných 

nariadením vlády SR �. 70/2015 Z.z. o sprístup�ovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu:  

a) F2: zábavnej pyrotechniky, ktorá predstavuje nízke 

nebezpe�enstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používa�
vonku v obmedzených priestoroch, 

b) F3: zábavnej pyrotechniky, ktorá predstavuje stredne ve�ké 

nebezpe�enstvo, ktorá jeur�ená na používanie vonku na ve�kých 

otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nieje škodlivá pre 

oby�ajná 

zásadná 

oby�ajná 

áno 

áno 

nie 



� ��

�udské zdravie, na zábavné a oslavné ú�ely. 

2. kedy možno použi� pyrotechnický výrobok kategórie F2, F3, 

najmä udalos� ako Nový rok; svadba, stužková slávnos�, promócia, 

rodinná oslava slávnostného charakteru (narodenie die�a�a, okrúhle 

narodeninové výro�ie, výro�ie svadby); povolené verejné podujatie, 

resp. podujatie mesta v oblasti kultúry, športu a obdobného 

zamerania, 

  

3. Zákaz sa nevz�ahuje na použitie zábavnej pyrotechniky v rámci 

oh�ostrojových prác pri podujatí organizovanom spolo�nos�ou 

CULTUS Ružinov a.s. na použitie zábavnej pyrotechniky v rámci 

povolených oh�ostrojových prác, na vykonanie ktorých dalo mesto 

písomný súhlas.  

  

zásadná 

oby�ajná 

áno 

nie 

odbor vnútorných 

vecí  

odbor právny a správy 

majetku 

V predloženom návrhu VZN o používaní pyrotechnických výrobkov 

na území hl.m. SR Bratislavy chýba  možnos�
povo�ovania/schva�ovania používania pyrotechnických výrobkov pri 

špeciálnych príležitostiach (oslavy výro�í organizované obcou, akcií 

organizovaných obcou, výro�ia firiem....).  

Je zámerom mesta vôbec NI� nepoužíva� – okrem Silvestra- alebo 

sa po�íta so schválenými „výnimkami“ na základe žiadosti?  

Ak budú schva�ované výnimky, je potrebné poveda� kto ich bude 

schva�ova� a �o má taká žiados� obsahova� a �o je špeciálna 

príležitos�. 

Samotný návrh nariadenia vo svojom úvodnom ustanovení priamo 

neodkazuje na konkrétne splnomoc�ovacie zákonné ustanovenie § 53 

ods. 2 zákona �. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch 

a munícií v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého obec 

oby�ajná 

oby�ajná 

oby�ajná 

nie 

nie 

áno 

Schva�ovanie, 

resp. 

povo�ovanie 

výnimiek na 

úrovni hlavného 

mesta 

Slovenskej 

republiky 

Bratislavy 

nebude možné.   



� ��

(Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mestská �as�
Bratislava - Ružinov) môže z dôvodu ochrany verejného poriadku 

všeobecne záväzným nariadením obmedzi� alebo zakáza� používanie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce 

alebo v jej �astiach.

Ustanovenie § 3 návrhu nariadenia poukazuje na porušenie 

povinnosti len vo vz�ahu k fyzickým osobám. Toto ustanovenie však 

neupravuje situáciu porušenia zákazu povinnosti vo vz�ahu 

k fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a vo vz�ahu 

k právnickým osobám �o zakladá zodpovednos� za správny delikt 

pod�a § 28 ods. 1 písm. a) zákona �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.  

Z h�adiska �lenenia návrhu nariadenia pri jednotlivých paragrafoch 

absentujú názvy ustanovení ako napríklad: úvodné ustanovenia, 

zákazy, sankcie, závere�né ustanovenia, ú�innos� at�...   

oby�ajná 

oby�ajná 

áno 

áno 



____________________________________________________________ 
70/2015 Z.z. - o sprístup�ovaní pyrotechnických výrobkov na trhu  

  
§ 4  

Kategórie pyrotechnických výrobkov  

 (1) Výrobca zara�uje pyrotechnické výrobky do kategórií pod�a spôsobu ich použitia alebo ich ú�elu a úrovne 
nebezpe�enstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako 
sú�as� postupov posudzovania zhody pod�a § 14.  
  
 (2) Pyrotechnické výrobky sa zara�ujú do týchto kategórií:  
  
a) zábavná pyrotechnika  
1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje ve�mi nízke nebezpe�enstvo a má zanedbate�nú hladinu hluku a 
ktorú možno používa� v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používa� vo vnútri obytných 
budov,  
2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpe�enstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno 
používa� vonku v obmedzených priestoroch,  
3. kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne ve�ké nebezpe�enstvo, ktorá je ur�ená na používanie vonku 
na ve�kých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre �udské zdravie,  
4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpe�enstvo, ktorú môžu používa� len odborne spôsobilé 
osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre �udské zdravie,  
  
b) scénická pyrotechnika  
1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok ur�ený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpe�enstvo,  
2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok ur�ený na používanie na javisku, ktorý môžu používa� len odborne spôsobilé osoby,  
  
c) iné pyrotechnické výrobky  
1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke 
nebezpe�enstvo,  
2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú ur�ené na 
zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.













S T A N O V I S K O 

 

 

zo zasadnutia Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia – grantovej komisie 

 

                                                            dňa  06.07.2016 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko 

 
 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní 

pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

___________________________________________________________________________ 
 

Predkladateľ: Mgr. Peter Kopún, referát právnych služieb 

 

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávanie, športu, kultúry, sociálnej oblasti 

a životného prostredia – grantová komisia dňa 06.07.2016 predložený materiál „Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní 

pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ 

 
 

 

1.                                                                prerokovala, 

 

 

 
                                                                  

2.                                                     berie na vedomie 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                   Ing. arch. Lucia Štasselová v.r. 

                                                                                                         predsedníčka komisie      

 

 

 

V Bratislave dňa 06.07.2016 

Zapísala: Ing. Dominika Slezáková v.r. 
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