
Žiadosť o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky  

kategórie F2, F3 
podľa Zákona č. 58/2014 Z. z. § 53 Používanie pyrotechnických výrobkov 
 

 

 

Žiadateľ: 

 

 Meno a priezvisko: _______________________________________________________ 

Adresa bydliska: _______________________________________________________  

Miesto použitia:   _______________________________________________________ 

Týmto Vás žiadam o súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky kategórie: 

F2, F3 druh – ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA, 

predpokladaný čas začiatku je dňa____________________  o_________ hod.,  

predpokladaný čas trvania ____ minút.  

 

v Miloslavove dňa:  

 

podpis žiadateľa 
Žiadateľ podaním žiadosti dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dáva súhlas na poskytnutie 

údajov pre dotknuté orgány SR. 

 

 

Súhlas obce Miloslavov 

 
Obec Miloslavov  súhlasí s použitím zábavnej pyrotechniky F2, F3 podľa tejto žiadosti 

a tento súhlas zverení v rámci svojich komunikačných kanálov * pre informovanie 

občanov.  

 

v Miloslavove dňa:  

 

 

     podpis za obec Miloslavov 

 
Poučenie: 

Podľa nariadenia vlády č.70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu je: 

Kategória F2 – je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku 

hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch, 

Kategória F3 - 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. 

 

Žiadateľ po súhlase obce Miloslavov je povinný zabezpečiť zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia a majetku pri použití zábavnej pyrotechniky 

_______________________________________ 

* 
úradná tabuľa, webstránka obce, FB stránka obce, aplikácia Miloslavov, SMS 



 

Zákon č. 58/2014 Z. z. 

§ 53 
  

Používanie pyrotechnických výrobkov 

(1) Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie. 

 

(2) 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 nad rámec obmedzenia podľa odseku 3. 

 

(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra 

príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je 

ustanovené inak. 

 

(4) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. 

decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce 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. 

  

(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú 

z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas 

obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje 

 

a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 

2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka, 

  

b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti 

v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka. 

 


