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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vydáva 
toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2016 o používaní 
niektorých pyrotechnických výrobkov na území mesta Malacky 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 
Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je 
stanoviť pravidlá a vymedziť časové 
obdobie pre používanie niektorých 
pyrotechnických výrobkov na území mesta 
Malacky, a tým zabezpečiť verejný 
poriadok a ochranu zdravých podmienok 
občanov pred ich možným narušením 
spôsobeným hlukom z používania 
zábavnej pyrotechniky.  
 

§ 2 
Používanie pyrotechnických výrobkov 

 
(1) Zakazuje sa používať pyrotechnické 
výrobky kategórie F2, F3 a P1 okrem 31. 
decembra a 1. januára do 5.00 h 
kalendárneho roka a okrem verejných 
kultúrnych podujatí podľa osobitného 
predpisu 1. 
 
(2) Zakazuje sa používať pyrotechnické 
výrobky kategórie T1 mimo priestoru 
javiska počas verejného kultúrneho 
podujatia podľa osobitného predpisu1 
a okrem 31. decembra a 1. januára do 5.00 
h kalendárneho roka. 
 
(3) Zákaz podľa predchádzajúceho odseku  
sa nevzťahuje na ohňostrojné práce 2.  

                                                 
1 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach, v znení neskorších predpisov 
2 §88 ods. 13 a § 54 zákona č. 58/2014 
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov 

§ 3   
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto 
nariadenia je oprávnená vykonávať 
Mestská polícia Malacky. 
 

§ 4 
Sankcie 

 
Porušenie ustanovení tohto nariadenia 
fyzickou osobou je priestupkom podľa 
osobitného zákona3.  
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v  
Malackách č. 14/2016 dňa 17. marca 2016. 
 
 (5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňa 1. mája 2016. 
 
 
V Malackách dňa 23.3.2016  
 
 
 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
      primátor mesta 

                                                                       
 
3 §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
v znení neskorších predpisov 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 


