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Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 53 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 o výbušninách“) a podľa Nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. 

o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 47/2022 
 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Krásno nad Kysucou 
 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 
Toto nariadenie v záujme ochrany verejného poriadku ustanovuje pravidlá a podmienky používania 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta Krásno nad Kysucou (ďalej len „mesto“). 
 

§ 2  

Vymedzenie pojmov 
 
(1) Pyrotechnickým výrobkom je akýkoľvek výrobok obsahujúci 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 reakcií1. 
 
(2) Zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely2. 
 
(3) Scénickou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri 
alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie3. 
 

§ 3  

Kategórie pyrotechnických výrobkov 
 
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií4: 

a) zábavná pyrotechnika 
1. kategória 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. kategória F2: je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch, 

3. kategória 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. kategória 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, 

 
1 § 2 písm. a) Nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. 
2 § 2 písm. b) Nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. 
3 § 2 písm. c) Nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. 
4 § 4 ods. 2 Nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. 
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b) scénická pyrotechnika 
1. kategória T1: je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje 

nízke nebezpečenstvo, 
2. kategória T2: je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu 

používať len odborne spôsobilé osoby, 
c) iné pyrotechnické výrobky 

1. kategória P1: sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo, 

2. kategória P2: sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická 
pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne 
spôsobilými osobami. 

 

§ 4  

Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely 
 
(1) Na území mesta Krásno nad Kysucou sa povoľuje používanie pyrotechnických výrobkov 
kategórie F2 a F3 len dňa 31.12. kalendárneho roku (Silvester) v čase od 18:00 hodiny do dňa 1.1. 
nasledujúceho kalendárneho roku (Nový rok) do 18:00 hodiny. V inom čase je používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta povolené len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom mesta (ods. 2). 
 
(2) Písomný súhlas podľa ods. 1 môže mesto vydať na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná 
najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať 

a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov 
a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná 
osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto 
osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, 

b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických 
výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania 
používania. 

 

§ 5  

Sankcie a záverečné ustanovenia 
 
(1) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy5. 
 
(2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou dňa 
14.12.2022 uznesením č. 219/2022. 
 
(3) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krásno nad Kysucou o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území mesta Krásno nad Kysucou, schválené dňa 08.12.2008. 
 
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 ................................. 
 Ing. Jozef Grapa 
 primátor mesta 

 
5 Napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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