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M e s t o H o l í č v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach používania pyrotechnických výrobkov
na území Mesta Holíč.
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1.
Mestské zastupiteľstvo v Holíči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo za účelom zabezpečenia
verejného poriadku v meste v nadväznosti na ustanovenie § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014
Z.z. na podmienkach používania pyrotechnických výrobkov na území Mesta Holíč.
Čl. II
Predmet úpravy
1. Predmetom úpravy je stanovenie podmienok používania pyrotechnických výrobkov na
území Mesta Holíč.
2. Pyrotechnickým výrobkom sa rozumie 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 chemických
reakcií.
3. Na celom území Mesta Holíč sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie
F21, F32, P13 a T14.
4. Zákaz podľa odseku 3 neplatí:
a) dňa 31. decembra v čase od 15,00 hod. do 24,00 hod. a dňa 1. januára v čase od 0,00
hod. do 03,00 hod. a v čase od 17,00 hod. do 21,00 hod.,
b) v deň konania tradičných mestských osláv v čase od 22,00 hod. do 24,00 hod. ,
c) na základe osobitného povolenia.
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Kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku
a ktorú možno použiť vonku v obmedzených priestoroch (§ 4 ods. 2 písm. a) bod 2 nariadenia vlády č. 70/2015
Z.z.).
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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 ods. 2 písm. a) bod 3 nar.vl. č. 70/2015 Z.z.).
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Kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná a scénická pyrotechnika t.j. určená na použitie na
javisku alebo v interiéri alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii, ktoré predstavujú
nízke nebezpečenstvo ( § 4 ods. 2 písm. c) bod 1 nar.vl. č. 70/2015 Z.z.).
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Kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke
nebezpečenstvo ( § 4 ods. 2 písm. b) bod 1).
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Čl. III
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je
priestupkom v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
za ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.
2. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom je správnym deliktom v zmysle § 27b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý sa uloží pokuta do 6 638 eur.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2.Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia ust. čl.3 ods.1 písm. c) a čl.3 ods.2 VZN č.8
o verejnom poriadku.
V Holíči, dňa 18.03.2016

...................................................
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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