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Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín
č. 3/2017
o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov
na území obce Svodín
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. n)
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov na území obce Svodín (ďalej len
„obec“) upravuje z dôvodu ochrany verejného poriadku a zabráneniu rušenia obyvateľov obce
zábavnou a inou pyrotechnikou.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do jednotlivých kategórií na základe § 4 ods. 2
nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v znení
neskorších predpisov.
DRUHÁ ČASŤ
OBMEDZENIE POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
§3
1. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce
s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku (Silvestra) v čase od 23:00 hodiny do dňa 1.1.
nasledujúceho kalendárneho roku (Nového roku) do 02:00 hodiny. V inom čase je
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce zakázané.
2. Zákaz uvedený v odseku 1 tohto článku neplatí počas konania verejných kultúrnych podujatí
organizovaných obcou Svodín.
3. Výnimku z odseku 1 tohto článku môže povoliť obec na základe písomnej žiadosti fyzickej
alebo právnickej osoby. Predmetná žiadosť musí byť obci doručená najneskôr
10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať údaje uvedené v
Prílohe č. 1 tohto VZN. Výnimka musí mať formu písomného súhlasu obce, pričom nesmie
byť v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prípadný súhlas vydá
starosta obce v lehote najneskôr tri pracovné dni pred dátumom konania podujatia.
4. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce na
použitie pri kultúrnych, športových podujatiach a obdobných spoločenských podujatiach od
10.00 h. do 22:00 h., aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja. V inom čase a na iný účel
je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce zakázané.
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5. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie P1 na území obce na
použitie len v súlade s technickým účelom, pre ktoré boli vyrobené. Používanie na iný účel
na území obce je zakázané.
§4
Každý je povinný zdržať sa používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1 a
P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§5
Kontrola dodržiavania ustanovení
Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú:
a) príslušník Obecnej polície Svodín,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva vo Svodíne,
c) stále komisie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne.
§6
Priestupky a správne delikty
1. Priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
sa dopustí fyzická osoba, ktorá poruší povinnosť zdržať sa používania pyrotechnických
výrobkov kategórie F2, F3, T1 a P1 nad rámec vymedzený týmto VZN.
2. Za priestupok podľa odseku 1 tohto článku je možné uložiť pokutu do 33 eur.
3. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší
toto VZN.
4. V prípade správneho deliktu podľa odseku 3 tohto článku môže Obec Svodín právnickej
osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu 6.638 eur.1)
§7
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne dňa 11.12.2017.
2. Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bol zverejnený v súlade
s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej
tabuli a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.
Vo Svodíne dňa 12.12.2017

Gabriel Vígh
starosta obce

____________________
1)

§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Príloha č.1
Žiadosť o vydanie súhlasu/povolenia na použitie pyrotechnických výrobkov

Meno, priezvisko a titul žiadateľa (právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo a oprávnenú
osobu, ktorá v mene PO koná)
.......................................................................................................................................................
Adresa žiadateľa: ..........................................................................................................................
Meno, priezvisko, titul zodpovednej/oprávnenej osoby:
.......................................................................................................................................................
Bydlisko zodpovednej/oprávnenej osoby:
.......................................................................................................................................................
Číslo preukazu: ............................................

Doba platnosti: ....................................................

Vydané: .........................................................................................................................................
Dátum konania: ................................................ Čas konania od ................. h. do ................. h.
Miesto konania: .............................................................................................................................
Opis miesta konania: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Kategória pyrotechnických predmetov: .........................................................................................
Dôvod (uviesť pri akej príležitosti): ................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prílohy (povolenia, rozhodnutia iných orgánov): ...........................................................................
.......................................................................................................................................................

................................................
podpis žiadateľa

