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Návrh 

Doplnok č. 2  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2010 o dodržiavaní verejného 
poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová, v znení 

Doplnku č. 1 

 

Schválené dňa: Kliknite a vložte text 

Účinnosť od: Kliknite a vložte dátum 

 

Mesto Handlová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vydáva tento 

Doplnok č. 2  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová, v znení Doplnku č. 1, ktorý bol 

schválený dňa 11. 12. 2014, účinný od 29.12. 2014 takto: 

§ 1  
V záhlaví  sa mení pôvodné znenie textu:  
„Mesto Handlová podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b) a c) a v nadväznosti 
na § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej 
čistoty v Meste Handlová (ďalej len „VZN“)“,  
 
na nové znenie textu: 
 „Mesto Handlová podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b) a c) a v nadväznosti 
na § 4 ods. 3 písm. f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, a podľa § 53  zákona č. 58/2014 v znení zákona č. 331/2015 o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová (ďalej len „VZN“). 

V časti 1 (§) 2 sa ruší odkaz pod čiarou 1 a 2. 

V časti 2 (§) 3, ods.3, v bode a) až e) sa mení pôvodný text „I/50“ na nový text „I/9“ 

V časti 2 (§) 6 sa mení odsek 5 a text: „Mesto Handlová každoročne schvaľuje operačný plán zimnej 
údržby na príslušné obdobie“, sa nahrádza textom: „Poskytovateľ služby údržby mestských komunikácií 
predkladá operačný plán zimnej údržby na príslušné obdobie štatutárovi mesta“. 

V časti 4 (§)12 ods. 2. sa nahrádza pôvodný text odkazu pod čiarou 7: „VZN mesta Handlová č. 4/2005 
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom“, novým textom, ktorý znie: „VZN 
mesta Handlová č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na 
území mesta Handlová“.   

V časti 5 (§)13 ods. 2 sa dopĺňajú nové písmená, ktoré znejú: 

j. „vyhotovovať, umiestňovať a vytvárať na verejnom priestranstve a na verejne prístupných 
miestach prístrešky a miesta na kŕmenie pre voľne žijúce zvieratá najmä mačky, psy, fredky 
a podobne a kŕmiť ich “ 

k. ,,kŕmiť, prikrmovať a chovať túlavé vtáctvo, hospodárskej zvieratá a voľne žijúce zvieratá v 
priestoroch balkónov a na parapetných doskách obytných domov “ 
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l. „umiestňovať a vykladať objemný odpad, odpad určený na zneškodnenie do stanovišťa nádob 
na odpad alebo jeho okolia a pri stojiská, okrem určených zberov veľkoobjemového odpadu“ 

m. „vypúšťanie lietajúcich lampiónov alebo neobsadených voľných balónov na území mesta 
Handlová. Lietajúcim lampiónom alebo neobsadeným voľným balónom sa na účely tohto 
nariadenia považuje teplovzdušný balón rôznych tvarov, veľkosti a konštrukcii, ktorý pri 
zapálení malého horáku alebo iného zápalného zariadenia v spodnej otvorenej časti lampiónu 
zahrieva vzduch v hornej uzatvorenej časti a tým celý lampión nadľahčuje, a ktorý po vzlietnutí 
nie je možné ovládať pôsobením ľudskej sily.“ 

V časti 5 sa v (§) 13 vkladá nové písmeno, ktoré znie: 

 

j.  Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 je možné v období od 1. januára 03.00 h do 
31. decembra 18.00 h príslušného kalendárneho roka iba s predchádzajúcim súhlasom mesta. 
Žiadosť o povolenie tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN.  

 

V časti 6 (§)16 ods. 2 sa slová „podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. “nahrádzajú 
slovami „podľa § 27b ods.1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.“. 

§ 2  
1. Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste 

Handlová  bol schválený mestským zastupiteľstvom v Handlovej dňa .................... 

2. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
v meste Handlová  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta 
Handlová  od ....................... do ............................... 

3. Doplnok č. 2  k VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste 
Handlová nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom 
sídle mesta www.handlova.sk. 

 

 

 

 
          

Mgr. Silvia Grúberová  

 primátorka mesta Handlová 
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Príloha č. 1 k VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku  

a verejnej čistoty v meste Handlová, v znení Doplnku č. 1 

 

 
Žiadosť o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1   

podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 53 používanie pyrotechnických výrobkov3 

 

Žiadateľ 

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti:  

Dátum narodenia/IČO:  

Adresa bydliska/sídla:  

Kontakt (tel. číslo, e-mail):  

Vás týmto žiadam/e o použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2, F3. 

Používanie pyrotechniky kategórie F2,F3, P1 a T1 v čase od 1. januára 03:00 hod. do 31. decembra 
18:00 hod. príslušného kalendárneho roka je možné len so súhlasom obce. 

Vyjadrenie mesta Handlová 

Mesto Handlová súhlasí – nesúhlasí s použitím zábavnej pyrotechniky F2, F3, P1 a T1 v zmysle 
žiadosti. 

 

________________________ 
Podpis za mesto Handlová 

 

V Handlovej dňa  

 

 

 

 

 

 

 
 

Miesto použitia:  

Predpokladaný čas začiatku:  

Predpokladaný čas trvania:  

V Handlovej dňa: Podpis žiadateľa 
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POUČENIE  

 
(1) Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie. 
(2) Mesto Handlová z dôvodu ochrany verejného poriadku Doplnkom č. 2 k VZN č.6/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste 
Handlová, v znení Doplnku č. 1 určuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 
a F3 v období od 1. januára 03.00 h do 31. decembra 18.00 h príslušného kalendárneho 
roka iba s predchádzajúcim súhlasom mesta 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. 

(3) Mesto vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa 
odseku 3, vyzve mesto na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas mesta na použitie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 oprávňuje žiadateľa na použitie pyrotechnických 
výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od  2. januára do 30. decembra príslušného 
kalendárneho roka. 

 
Pravidlá používania pyrotechniky sú upravené v zákone č.58/2014 Z.z. (v znení z. č. 331/2015 Z.z.) o výbušninách, 
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacim nariadením vlády SR č. 70/2015 
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. V  § 4  nariadenia vlády č. 70/2015 sú zadefinované 3 základné 
kategórie - zábavná, scénická a iné pyrotechnické výrobky. Podrobnejšie rozdelenie: 
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 
Predávanie a sprístupňovanie spotrebiteľom podľa veku upravuje § 5 ods.1: 
(1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako 
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1, (kategória 1) 
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2, (kategória 2) 
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3, (kategória 3) 
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1. 
(2) Výrobca, dovozca a distribútor nesmú sprístupňovať na trhu pre iné ako odborne spôsobilé osoby 
a) zábavnú pyrotechniku kategórie F4, (kategória 4) 
b) scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2. 
(3) Iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 na použitie v motorových vozidlách vrátane airbagov a napínačov 
bezpečnostných pásov sa nesprístupňujú na trhu spotrebiteľom, ak neboli zabudované do motorového vozidla alebo 
oddeliteľnej časti motorového vozidla. 


