
 

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostrojných 
prác podľa § 54 zákona č. 58/2014 Z. z. 
 

   
Žiadateľ: 
Meno, priezvisko / Obchodné meno: .............................................................................................. 
 
IČO / rodné číslo: ................................................ 

 
Adresa/sídlo: ...................................................................................................................................  

Telefónne číslo: .................................................. 

 
Týmto Vás žiadam o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa Zákona č. 58/2014 Z. z. 

§ 54, predpokladaný čas začiatku je dňa: ............................... v čase: ......................................... 

 
predpokladaný čas trvania ..................... minút. 
 
 
 
 
V Nitre, dňa :.............................                                                  ................................................ 
                                                                                                              podpis žiadateľa 
 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 
podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu 
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 
27. Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova 
tr.60, Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt 
na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií 
o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk. 
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Upozornenie 
Cit.: 
VZN č.15/2007 v znení dodatkov 1-8 
ČASŤ 5 
Verejný poriadok a verejná čistota 
§ 13 
Dodržiavanie verejného poriadku a verejnej čistoty 
1. V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a oslavné účely kategórie F1, F3, P1 a T1 v období od 01.01. od 02.00 hod. do 31.12. do 22.00 
hod. kalendárneho roka, s výnimkou ich použitia v rámci ohňostrojových prác, ktoré podliehajú 
predchádzajúcemu súhlasu obce na základe osobitného právneho predpisu./zákon č. 58/2014 Z. z. o 
výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ 
 
Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch, munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
§ 54 
Povoľovanie ohňostrojných prác 
(1) Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ak 
rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác bolo vydané na dobu určitú a ohňostrojné práce neboli 
vykonané v lehote určenej v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác, obvodný banský úrad môže 
platnosť rozhodnutia o povolení ohňostrojných prác na základe žiadosti toho, kto mal ohňostrojné práce 
povolené, predĺžiť. 
 
(2) Rozhodnutie o povolení ohňostrojných prác obvodný banský úrad zasiela aj príslušnému útvaru 
Policajného zboru, Dopravnému úradu a obci, ktorá dala súhlas na vykonanie ohňostrojných prác podľa 
odseku 5 písm. d). 
 
(3) Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, 
alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná. 
 
(4) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť 
určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. 
 
(5) K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá 
a) kópia oprávnenia odpaľovača ohňostrojov, ktorý bude ohňostrojné práce vykonávať, 
b) povolenie na odber pyrotechnických výrobkov kategórie F4, 
c) technologický postup ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na ich bezpečné 
vykonanie, 
d) písomný súhlas obce na vykonanie ohňostrojných prác, 
 
e) záväzné stanovisko Dopravného úradu so stanovením podmienok na vykonanie ohňostrojných prác, ak 
sa tieto majú vykonať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu riadeného letiska alebo 
letiska s nočnou prevádzkou 
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