Mesto Prievidza v súlade s ust. § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov, na ktorom sa podľa ust. § 11 ods. 4
písm. g) a ust. § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza
č. 3/2019
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta
Článok 1
Vymedzenie územia a určenie času
1.

Zakazuje sa používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta
Prievidza, okrem časti územia mesta vymedzených v Čl. 1 ods. 2, v čase od 1. januára od
02.00 hodín do 31. decembra do 18.00 hodín.

2.

Zakazuje sa používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na tomto
vymedzenom území mesta Prievidza počas celého kalendárneho roka:
- Námestie slobody,
- Pribinovo námestie,
- pred budovou Piaristického kostola Najsvätejšej trojice a Nanebovzatia Panny Márie,
- pred budovou Rímskokatolíckeho kostola sv. Bartolomeja,
- mestský cintorín mesta Prievidza,
- Ulica Jána Okáľa,
- v okolí do 50 metrov od budovy Zariadenia pre seniorov Ulica M. Rázusa 17,
- Autobusová a železničná stanica Ulica Terézie Vansovej.

Článok 2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov.

1.
2.
3.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v
Prievidzi dňa 13.05.2019.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli
mesta Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od 29.03.2019 do 15.04.2019.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2019 nadobúda účinnosť 15-tym dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

Kategórie pyrotechnických výrobkov
Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
ustanovenie § 4 :
1) Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo
ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba
potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov
posudzovania zhody podľa § 14.
2) Pyrotechnické výrobky sa 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.

