Č. 5/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY NA ÚZEMÍ OBCE SÚLOVCE

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach (ďalej len OZ) podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 písm. g)
ods.5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, v znení
neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky používania pyrotechnických
výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Súlovce.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1.
Zábavnou pyrotechnikou na účely tohto nariadenia je pyrotechnický výrobok určený na
zábavné a oslavné účely.
2. Ohňostrojnými prácami na účely tohto nariadenia sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné,
zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a
oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za
sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta.
Článok 3
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. Na území obce Súlovce je zakázané používať zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra od
12.00 h. do 1. januára do 2.00 h. kalendárneho roka. Zákaz sa nevzťahuje na použitie zábavnej
pyrotechniky v rámci ohňostrojných prác pri podujatí organizovanom obcou a na použitie zábavnej
pyrotechniky na základe žiadostí, na ktoré obec dala súhlas s vykonaním ohňostrojných prác podľa
osobitného predpisu.
2.

Je zakázané používať podomácky vyrobené pyrotechnické výrobky.
Článok 4
Priestupky a sankcie

1.
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2.
Za porušenie tohto VZN možno uložiť pokutu v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3.

Pokuty sú príjmom obce Súlovce.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Súlovce bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Súlovciach uznesením číslo
13.81 dňa 16.12. 2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Súlovciach dňa 16.12.2015

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

