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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. berie na vedomie  

 
1. vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území  mesta 

Žilina  

 

II. neakceptuje 

 

1. pripomienky Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem, Lesná 22, 919 04 

Smolenice k návrhu VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2009 o udržiavaní 

všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina  

 

 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Tento materiál sa predkladá Mestskému  zastupiteľstvu v Žiline v súlade s § 6 ods. 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe doručenia 

pripomienok Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem, Lesná 22, 919 04 Smolenice 

k návrhu VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany 

zelene a poriadku na území mesta Žilina.   

 

Komisia životného prostredia  bola zvolaná na deň 12.02.2020.  

Navrhovateľ materiálu spolu s príslušnou komisiou posúdil a vyhodnotil všetky pripomienky. 
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MATERIÁL 

 

Mestský úrad v Žiline dňa 20.01.2020 zverejnil na úradnej tabuli mesta vrátane elektronickej 

úradnej tabule návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní 

všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina. Dňom vyvesenia návrhu 

začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky 

k predmetnému  návrhu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov.  

 

Navrhovateľ materiálu vyhodnotil pripomienku nasledovne:  

 

1. pripomienka bola doručená v zákonom stanovenej lehote,  

2. z pripomienky je zrejmé, kto ju predložil.  

 

 

Obsah pripomienky : 

 

K návrhu Čl. I. Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, 

ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

20/2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 sa dopĺňa takto :  

1. V článku 6 prvej časti sa odsek 11 nahrádza nasledovným znením:  

„11. Z dôvodu  ochrany verejného poriadku  sa zakazuje na území mesta používať 

pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3.“ 

Slovenská asociácia pyrotechnických firiem, Lesná 22, 919 04 Smolenice navrhuje  

vypustenie tohto textu a ponechanie pôvodného znenia VZN. 

Odôvodnenie :                                                                                                                                      

1.   Schválením tohto návrhu VZN nezastavíme používanie pyrotechniky, ktoré je 

povolené už len 31.12. a 1.1. daného kalendárneho roka, akurát zaťažíme mesto 

a mestskú políciu ďalšími povinnosťami s minimálnym úspechom vymožiteľnosti, ako 

pri mnohých iných VZN. Bratislava prijala takéto uznesenie ako prvá pred troma 

rokmi. Výsledok -  podľa primátora Bratislavy, pána Matúša Valla, ako sa aj verejne 

vyjadril v hlavných správach TV, bolo prijatie VZN o zákaze používania zábavnej 

pyrotechniky počas celého roka neefektívnym krokom. Radšej sa mohlo stanoviť, na 

ktorých miestach sa môže používať zábavná pyrotechnika. Ľudia boli nahnevaní 

a začali kupovať ešte viac pyrotechniky ako predtým. Nitra by pravdepodobne prijala 

podobné VZN, avšak podľa informácií, ktoré máme od niektorých poslancov, takéto 

VZN neprijmú, aby nenastala podobná situácia ako v Bratislave. Na prelome rokov 
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2019/2020 sa po výzve primátora, aby občania mesta Nitra používali len prskavky, 

zišlo veľké množstvo občanov pri rieke Nitra a na protest odpálili obrovské množstvo 

pyrotechniky.      

2. Podľa smernice 3013/29/EU, ktorá vyžaduje prísnu CE certifikáciu všetkých 

pyrotechnických výrobkov sa pri výrobe nesmú používať škodlivé látky, ktoré sú uvedené 

v návrhu VZN !  

3. Na základe meraní, ktoré sa uskutočnili  v Českej republike, kde boli prizvaní Česká 

inšpekcia životného prostredia, Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR a český 

hydrometeorologický ústav vyplýva, že používanie zábavnej pyrotechniky nemá 

škodlivý vplyv na životné prostredie, zvieratá a ani na zdravie ľudí, k čomu máme 

k dispozícii   kompletné odborné správy.     

4. Schválením tohto návrhu VZN podporíme predaj a používanie necertifikovanej 

nebezpečnej pyrotechniky a posielanie takejto pyrotechniky z rôznych štátov na územie 

SR a hlavne výrobu a používanie podomácky vyrobenej nebezpečnej pyrotechniky. 

 

5. Schválenie tohto návrhu VZN bez odbornej diskusie a bez diskusie s verejnosťou, medzi 

ktorú patrí podľa našich informácií  až 60-70% fanúšikov osláv Silvestra a Nového roka 

s tradičnými ohňostrojmi, je nesprávne.   

 

6. Novelizáciou zákona č. 58/2014 Z. z. , ktorá vznikla v spolupráci s našou asociáciou sa 

používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 výrazne obmedzilo, čo viedlo k tomu, 

že na prelome rokov 2019/2020 bolo zaznamenané najpokojnejšie obdobie osláv 

s najnižším počtom úrazov za posledných 6 rokov a schválením novo navrhovaného znenia 

VZN sme presvedčení, že toto bude mať opačný efekt. Zakázané ovocie najlepšie chutí ! 

A tak na to doplatia občania Žiliny.   

 

Stanovisko  navrhovateľa: 

Navrhovateľ považuje pôvodný návrh na zákaz používania pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2 a F3 na území mesta Žilina z dôvodu ochrany verejného poriadku 

v príslušnom VZN č. 15/2009 za legitímny a v súlade s platnou legislatívou.  

 

Navrhovateľ navrhuje komisii životného prostredia pripomienke   Slovenskej asociácie 

pyrotechnických firiem nevyhovieť a  návrh asociácie neakceptovať.       

 

 

 

 


