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Všeobecne záväzné  nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.  9/2016 
z 29.09.2016 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 ods. 3 
písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 11 ods. 5 písm. 
c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a podľa zákona č. 58/2014 Z. z. v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo: 

§ 1 
 
(1) Pyrotechnickým výrobkom sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„nariadenie“) rozumejú výrobky zábavnej pyrotechniky bežne dostupné na trhu obsahujúce 
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 reakcií 1) a ich použitie nie je určené len odborne spôsobilým osobám.  
 
(2) Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto nariadenia rozumejú pyrotechnické výrobky určené 
na zábavné účely kategórie F2 ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a 
ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch a kategórie F3 ktorá predstavuje stredne 
veľké nebezpečenstvo a je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a 
ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. 2) 

 
 

§ 2 
 
Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané  

 
§ 3 

  
(1)  Porušenie  povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za priestupok.3) 

(2)  Porušenie  povinnosti uloženej v tomto nariadení sa považuje za správny delikt.4) 
 

§ 4 
 
      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra  2016. 

 
 

 
JUDr. Ivo Nesrovnal                                                      

   primátor 
   
–––––––––––––––––––––––––– 
1) § 2 písm. a)  nariadenia vlády SR č. 70/2015  Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 
2) § 4 ods. 2 písm. a) bod  2.a 3.  nariadenia vlády  SR č. 70/2015 Z .z. o sprístupňovaní pyrotechnických 
výrobkov na   
       trhu. 
3) § 47 ods. 1, písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

4) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 
neskorších predpiso 


