VZN Mesta Svit č. 9/2016
platnosť: od 24.11.2016
účinnosť: od 10.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit
č. 9/2016
Mesto Svit v zmysle § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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“)
§1
1. Pyrotechnickým výrobkom sa na účely tohto VZN rozumejú výrobky bežne dostupné na trhu
obsahujúce výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie
tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom
1)
a ich použitie nie je určené len odborne
jednotlivých exotermických chemických reakcií
spôsobilým osobám.
2. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto VZN rozumejú pyrotechnické výrobky určené na
zábavné účely kategórie F2 ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a
ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch a kategórie F3 ktorá predstavuje stredne
veľké nebezpečenstvo a je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a
2)
ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie .
§2
Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, na území mesta Svit je z dôvodu
ochrany verejného poriadku zakázané s výnimkou:
a) 31. decembra od 22:00 hod. do 1. januára do 2:00 hod.,
b) konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných podujatí
celoštátneho, regionálneho a mestského významu,
c) konania verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych podujatí, verejných športových
podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho mestských častí,
d) konania príležitostných trhov.
§3
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Svit a poverení
zamestnanci Mesta Svit.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN sa považuje za priestupok , za ktorý je možné uložiť pokutu do
500 € a v blokovom konaní do výšky 33 €.
3)
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3. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom sa
4)
považuje za správny delikt , za ktorý je možné uložiť pokutu do 6 638 €.
4. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu Mesta Svit.
§4
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2. Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 02.11.2016 a zvesené dňa 24.11.2016. Toto
VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 uznesením
č. 141/2016.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 10. decembrom 2016.
Vo Svite, dňa 25.11.2016
Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
_____________________
1)
2)
3)
4)

§ 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
§ 4 ods. 2 písm. a) bod 1.až 3. nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
§ 47 ods. 1 písm. ch) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta:

dňa : 02.11.2016

•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :

dňa : 12.12.2016

•

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta :

dňa : 25.11.2016

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 10.12.2016

pečiatka

podpis: ...................................
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