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tJ Informácia o možnosti vypracovania pravidiel používania 
pyrotechnických výrobkov na zábavné Vydanie: 
a oslavné účely na území mesta Prelov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. zasadn utia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 27.04.2015 číslo: ......12015 

k Informácii o možnosti vypracovania pravidiel používania pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a oslavné účely na území mesta Prešov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

Informáciu o možnosti vypracovania pravidiel používania pyrotechnických výrobkov na zábavné 
a oslavné účely na území mesta Prešov . 
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Dňa 19.12.2014 bol na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
predložený materiál s názvom "Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Prešov č. 4/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na 
území mesta Prešov a návrh na jeho zrušenie". Protest prokurátora vedený pod značkou sp. zn. Pd 
192/14/77707-11 bol podaný podl'a § 22 ods. I písm. a) bod § 25 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 4/2013 o používani 
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na územi mesta Prešov (ďalej len "nariadenie") 
v súvislosti s prijatím nového zákona č. 5812014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 58/2014 Z,z."). 

Toto nariadenia v čase jeho schválenia vychádzalo z § 36g ods. 5 zákona SNR 
č. 5111988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 
podl'a ktorého mohla obec nariadením obmedziť, alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov 
určených na zábavné a oslavné účely na územi obce. 

Podľa súčasnej platnej legislatívy už obce nemajú zákonné zmocnenie na obmedzovanie 
alebo zakazovanie používania pyrotel:hnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely. 
Zákon č, 58/2014 Z.Z. nadobudol účinnosť dňa 01.06.2014 a týmto dňom sa napadnuté nariadenie 
dostalo do rozporu s platnou zákonnou úpravou. 

K vyššie uvedenému materiálu boli prijaté dve uznesenia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
(ďalej len "MsZ"), Uznesením MsZ č, 6/2014 sa vyhovelo protestu prokurátora a zároveň bola 
primátorka mesta Prešov požiadaná, aby preskúmala možnosti a zapracovala pravidlá používania 
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na územi mesta Prešov tak, aby neboli v rozpore 
s platnou legislatívou a podala správu, resp, informáciu mestskému zastupiteľstvu. Uznesením MsZ 
mesta Prešov Č, 7/2014 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2014, ktorým 
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č, 4/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov 
na zábavné a oslavné účely na území mesta Prešov. 
Po preskúmaní právneho stavu veci uvádzame nasledovné: 

Zákon č, 58/2014 Z,z. upravuje: 

"a) práva a povinnosti osôb v oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície, 
b) podmienky na používanie výbušnín a výbušných predmetov, 
c) podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, 

skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, 
výbušných predmetov a munície a pomôcok na používanie výbušnín, 

d) podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho 
odmínovania, 

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície." 

Určením akýchkol'vek pravidiel používania pyrotel:hnických výrobkov zo strany mesta by 
sa nepochybne zaviedli povinnosti vo vzťabu k fyzickým osobám. Obec môže ukladat' nové 
povinnosti, resp. zákazy, či obmedzenia len vydaním nariadenia. Ústavný súd SR vo veci vedenej 
pod sp. zn, 1. ÚS 56/00 uviedol, že pokia!' sa normotvornou činnosťou obce ukladajú povinnosti 
fyzickým osobám a právnickým osobám, aj pôvodná (originálna) normotvorná pôsobnost' obce je 
limitovaná čL 2 ods. 3 Ústavy SR, pod!'a ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané 
a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Vzt'ahuje sa to aj na normotvornú 
pôsobnost' obce vykonávanú podl'a čl. 68 Ústavy SR, teda pri vydávaní nariadení vo veciach územnej 
samosprávy podl'a § 6 ods. I zákona SNR č, 36911990 Zb, obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podl'a ktorého obec môže vo veciach územnej samosprávy vydával' nariadenia, ktoré nic sú 
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodn}'lIIi zmluvami, 
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s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré bolí ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. V súlade s ustálenou judikatúrou Ústavného súdu SR obec nie je oprávnená 
ukladaťnariadením nové povinnosti bez zákonného zmocnenia. 

Vzhľadom na uvedené, nie je možné obcou na základe aktuálnej platnej právnej úpravy 
určiť pravidlá používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov. 

Pozitívum v tejto problematike však je, že členovia ZMOSu neboli s novou právnou úpravou 
stotožnení a vypracovali návrh novely zákona č. 58/2014 z.z., ktorý predložili ministrovi hospodárstva 
SR. V tomto návrhu okrem iného žiadajú opätovné vrátenie kompetencií mestám a obciam v oblasti 
používania pyrotechnických výrobkov. 

Medzi navrhované zmenľ patri: 

Rozšírenie taxatívneho výpočtu chránených objektov pri používaní pyrotechniky o vybrané 
objekty chovu zvierat, pohybu zvierat, chránených území, území slúžiacich pre oddych a šport, zároveň 
sa v súlade s osobitnými predpismi nahrádzajú doterajšie nepresné, pripadne nedostačujúce označenia 
objektov legislatívne vymedzenými pojmami (školské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, 
zdravotnícke zariadenie). Súbežne sa spresňuje ustanovenie tým, že chránenou je nielen budova slúžiaca 
na určený cieľ, ale aj jej areál. Spresňuje sa taktiež spôsob merania vzdialenosti, a to od najbližšieho 
bodu hranice areálu k miestu použitia pyrotechnického výrobku. Cieľom novej formulácie je pre okruh 
použivateľov, ale aj pre okruh orgánov kontrolujúcich dodržiavanie zákonov vymedziť exaktnejšie 
objekty ochrany a spôsob stanovenia ochranného pásma od chráneného objektu. V pra.xi však bude 
v blokovom konaní problematické preukázanie dodržania ochranného pásma od areálu chráneného 
objektu, ako aj preukázanie porušenia povinnosti nepoužívať pyrotechnické výrobky VO vzdialenosti 
menšej ako 200 metrov od chráneného objektu. Disponibilné prostriedky (prepočet vzdialenosti na 
základe mapy s mierkou/GPS) budú spravidla použiteľné v praxi až v správnom konani. 

Zavádza sa možnosť pre vlastníkov chráneného objektu vymedziť zákaz použitia akéhokoľvek 
pyrotechnického výrobku v areáli chráneného objektu. 

Ustanoviť obciam mOŽllosť nad rámec zákona reguloval' zákaz a povolenie použitia 
pyrotechnických výrobkov. Zákaz predstavuje územnú, resp. priestorovú reguláciu použitia, ktorou sa 
vymedzujú územia, kde je bez ohľadu na čas zakázané používať pyrotechnické výrobky, môže ísť 
napriklad o frekventované koridory pohybu chodcov (napr. námestia, vlakové autobusové stanice, 
oddychové zóny, záhradkárske osady, oblasti slúžiace predovšetkým na bývanie obyvateľov - sídliská. 
prípadne celkom zakázal' používanie pyrotechniky na celom území). Povolenie ustanovuje časovú 
regnláciu, resp. časovo priestorovú reguláciu. Obce tak nebudú musieť negatívne vymedzovať čas 
zákazu, ale pozitívne formulujú čas povoleného používania výrobkov vrátane priestorov pre ich 
bezpečné používanie. V normotvornej praxi sa práve kombinácia územnej regulácie a časovej regulácie 
ukazuje ako potrebná. 

Navrhuje sa výnimka zo súhlasu vlastníka chráneného objektu pre prípady, kde nariadenie 
ustanovuje povolené časy a miesta. Aplikačná prax ukázala, že zákonná regulácia je v praxi 
nevykonateľná, každý jednotlivý používate!' pyrotechnického výrobku si nevie obstaral' súhlas všetkých 
vlastníkov (resp. spoluvlastníkov) všetkých chránených objektov, v ktorých ochrannom pásme sa môže 
nachádzať, ak hodlá použiť pyrotechnický výrobok na miestach a v čase miestne obvyklom - napr. 
námestie na Silvestra. 

Navrhuje sa vydávanie písomného súhlasu obce s používaním pyrotechnických výrobkov 
kategórie 3. Predchádzajúca právna úprava obsahovala súhlas obce pre ohilostrojové práce kde boJi 
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používané pyrotechnické výrobky zodpovedajúce kategórii 3 a 4. Liberalizáciou pouzlvania 
pyrotechnických výrobkov kategórie 3 sa vytvára priestor pre ich použitie na miestach a v časoch, ktoré 
obec v nariadení vyhradí. Použitie kategórie 3 je však potenciálne nebezpečné pri použití na miestach 
s vyššou koncentráciou osôb, prípadne v husto zastavanom území, kde sa hlukový efekt použitia 
výrobku kategórie 3 môže znásobovať. Preto je vhodné, aby mestá a obce mohli použitie tcjto kategórie 
individuálne posudzovať, prípadne usmerňovať na miesta, kde sú vytvorené bezpečné podmienky pre ich 
použitie (napr. pri silvestrovských oslavách priestor ohradený páskami, bez vstupu detí a mladistvých ). 

Podľa aktuálnych vyjadrení Ministerstva hospodárstva SR, ministerstvo v pracovnom návrhu 
novely zákona č. 58/2014 Z.z. vychádza v ústrety obciam a mestám tak, že im opätovne umožní zakázať 
alebo obmedziť používanie pyrotechnických výrobkov kdekoľvek na ich územi. 
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