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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní
všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mesto Žilina zaznamenalo v poslednom období veľký počet sťažností občanov mesta
Žiliny na čistotu, neporiadok a bezpečnosť v meste Žilina a v blízkom okolí v súvislosti
s vypúšťaním lampiónov šťastia, lietajúcich lampiónov alebo neobsadených voľných balónov.
Tieto lampióny, častokrát aj horiace, padajú na komunikácie, obydlia a verejné priestranstva.
V záujme zabezpečenia verejného poriadku a čistoty v obci ako aj v záujme ochrany zdravia
a majetku občanov mesta Žilina považujeme za vhodné a potrebné, aby mestské
zastupiteľstvo v rámci svojej pôsobnosti zakázalo vypúšťanie lampiónov šťastia, lietajúcich
balónov alebo neobsadených voľných balónov na území mesta.
V zmysle § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste.
V zmysle § 4 ods. 3 pís. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport.
V zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obec zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a
údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových
vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu.
K vypúšťaniu tzv. lampiónov šťastia v blízkosti riadených letísk vydal Dopravný úrad
stanovisko, v ktorom dôrazne neodporúča vypúšťanie „lampiónov šťastia/lietajúcich
lampiónov alebo neobsadených voľných ľahkých balónikov" v blízkosti riadených letísk, t.j. v
priestore s polomerom 20 km od vzťažného bodu každého riadeného letiska vo vzdušnom
priestore Slovenskej republiky (Letisko M. R. Štefánika Bratislava, Letisko Piešťany, Letisko
Žilina, Letisko Sliač, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Košice). Vypúšťanie lampiónov šťastia
v blízkosti riadených letísk by mohlo vážne ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky
v uvedenom priestore. Túto skutočnosť už samotní výrobcovia zohľadňujú tým, že
v návodoch na ich použitie zakazujú vypúšťanie lampiónov šťastia, lietajúcich balónov alebo
neobsadených voľných balónov.
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Taktiež v praxi boli zaznamenané prípady, kedy príčinou vzniku požiarov domov
a prevádzok bolo práve vypúšťanie lampiónov šťastia, ktoré po vzlietnutí zmenili smer
a spôsobili tak škodu na majetku iných občanov (Nitra- 16.11.2015, Zlín -14.2.2011).
Dňa 02.12.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 331/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Zákon bol
vypracovaný na základe požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska a vyhodnotenia
poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe k zákonu č. 58/2014. Z. z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho cieľom bolo
predovšetkým opätovne ustanoviť možnosť obciam vydávať všeobecne záväzné nariadenia,
ktorými upravia používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 na území
obce.
V zmysle §56 ods.2 zákona: ,,Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.“
Pyrotechnické výrobky sa podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2015
o sprístupnení pyrotechnických výrobkov 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.
Povoľovanie vykonávania ohňostrojových prác kategórie F4 (a rovnako aj kategórie
P2 a T2) zostáva aj naďalej po účinnosti zákona v pôsobnosti Obvodného banského úradu,
ktorý na základe rozhodnutia povoľuje vykonávanie ohňostrojových prác. Jednou z
podmienok rozhodnutia obvodného banského úradu o povolení ohňostrojových prác je aj
písomný súhlas obce, v zmysle § 54 ods. 5 písm. d) zákona č. 58/2014 Z.z. sa mesto Žilina aj
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naďalej bude vyjadrovať len k otázke súhlasu, resp. nesúhlasu k vykonávaniu ohňostrojových
prác v zmysle citovaného ustanovenia zákona.
V záujme zabezpečenia verejného poriadku obci v období cez rok, a to hlavne na
sídliskách a miestach so zvýšenou frekvenciou osôb, ako aj v záujme trvalého zlepšenia
životného prostredia, čistoty a pokojného spolunažívania občanov mesta Žilina považujeme
za vhodné, aby mestské zastupiteľstvo v rámci svojej pôsobnosti zakázalo používať
pyrotechnické výrobky kategórie F2, a F3, teda zábavné pyrotechnické výrobky s výnimkou
l. l. a 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Kategóriu výrobkov T1 tvoria pyrotechnické efekty používané na javiskách
(otvorených aj uzatvorených) a kategóriu pyrotechnických výrobkov P1 tvoria predovšetkým
pyrotechnické zlože raketových motorčekov pre modelárov, pyrotechnické zlože modelov
leteckých bômb a torpéd používaných modelármi pri replikách historických bojov, výrobky
pre pyrotechnické efekty používané skupinami historického šermu alebo skupinami
historických bojov.
Tieto pyrotechnické výrobky sa nevyužívajú pravidelne, skôr príležitostne a to
väčšinou za účelom umocnenia kultúrneho zážitku resp. za účelom realizácie voľnočasovej
aktivity. Navyše sťažnosti, ktoré boli v minulosti zaznamenané na meste Žilina v súvislosti
s používaním pyrotechnických výrobkov spravidla súviseli s používaním zábavnej
pyrotechnicky mladistvými na sídliskách, resp. v okolí frekventovaných zón. Z uvedeného
dôvodu navrhujeme neobmedzovať ani nezakazovať používanie pyrotechnických výrobkov
kategórie T1 a P1 na území mesta.
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Dopad navrhovaného VZN je z pohľadu rozpočtu Mesta Žilina kladný, nakoľko
v prípade nerešpektovania zákazu používať na území mesta Žiliny pyrotechnické výrobky
kategórie F2 a F3 okrem l. l. a 31.12. príslušného kalendárneho roka ako aj zákazu vypúšťať
na území mesta lampióny šťastia, lietajúce balóny alebo neobsadené voľné balóny možno
uložiť pokutu, ktorá je príjmom obce.
Komisia dopravy a komunálnych služieb súhlasí s predloženým materiálom.
Komisia školstva a mládeže berie na vedomie a odporúča mestskej rade a mestskému
zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť predložený
materiál.
Komisia životného prostredia odporúča mestskej rade v Žiline a mestskému
zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť predložený materiál.
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na
území mesta Žiliny
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa a § 4 ods. 3 písm. g), h), n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. ...../2016,
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní
všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty,
ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia
č. 20/2011 sa dopĺňa takto:
1.
V článku 1 prvej časti sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
,, 3. Lampiónom šťastia, lietajúcim lampiónom alebo neobsadeným voľných balónom sa na
účely toho 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.“
2.
V článku 6 prvej časti sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„11. Zakazuje sa na území mesta používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a
F3 s výnimkou l. l. a 31.12. príslušného kalendárneho roka.“
3.
V článku 6 prvej časti sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
,, 12. Zakazuje sa na území mesta Žilina vypúšťať lampióny šťastia, lietajúce lampióny alebo
neobsadené voľné balóny.“
4.
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 15/2009
o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 ostávajú naďalej v platnosti a nezmenené.
Čl. II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa ............................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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