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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rohov
č. 1 /2016
o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Rohov
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ÚVODNÉ USTANOVENIE
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.

/2016 o používaní

zábavnej pyrotechniky (ďalej len „VZN“) je stanoviť pravidlá a vymedziť časové
obdobie pre používanie zábavnej pyrotechniky na území obce Rohov. Obec tak
zabezpečuje verejný poriadok, ochranu zdravia a majetku občanov pred ich možným
poškodením používaním zábavnej pyrotechniky.
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov obce Rohov, návštevníkov obce,
právnické a fyzické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre
vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a iných objektov umiestnených na
verejných priestranstvách alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
ČLÁNOK I
Vymedzenie pojmov
Základné pojmy: pyrotechnický výrobok, zábavná pyrotechnika, kategórie
pyrotechnických výrobkov, označenie pyrotechnického výrobku, vekové a iné
obmedzenia sú uvedené v Nariadení vlády 70/2015 Z.z. O sprístupňovaní
pyrotechnických výrobkov na trhu, ktoré nadobudlo účinnosť 17.10.2016.
ČLÁNOK II
Použitie výrobkov na zábavné a oslavné účely
1.

Z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravia je používanie pyrotechnických
výrobkov na verejných priestranstvách obce Rohov zakázané. Tento zákaz
neplatí na čas určený na deň 31. december od 18:00 hod. do 02:00 hod.
nasledujúceho kalendárneho dňa, t.j. 1. januára pri splnení príslušných
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Je zakázané používať pyrotechnický výrobok tak, aby mohol priamo, alebo po
svojom dopade, ohroziť alebo znečistiť susedné nehnuteľnosti.

3.

Výnimku z ustanovenia 1. tohoto článku môže obec v zastúpení starostu povoliť
na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby a to v prípade
konania kultúrnych, športových alebo umeleckých slávnostných a zábavných
podujatí konaných v obci. Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 10 dní pred
plánovaným podujatím.
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4. Výnimka podľa odseku 2 musí mať formu písomného súhlasu starostu obce, ktorý
ju vydá najneskôr 3 pracovné dni pred konaním podujatia.
Článok III
Priestupky a sankcie
1. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa príslušných
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a za jeho porušenie je možné uložiť pokutu do 33,-- Eur.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
VZN, môže obec Rohov v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona o obecnom
zriadení uložiť pokutu do výšky 6 638,-- Eur.
3. Výnos z pokút je príjmom obce.
Článok IV
Spoločné ustanovenia
1. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely všetkých tried sa nesmú
používať takým spôsobom, ktorý by spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a
životnom prostredí.
2. Ten, kto použije pyrotechnické výrobky, je povinný bezodkladne odstrániť
znečistenie verejného priestranstva, ku ktorému dôjde po použití zábavnej
pyrotechniky. V opačnom prípade sa na neho vyťahujú ustanovenia Článku III
tohto VZN.
3. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne
záväzných

právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Kontrolou dodržiavania tohto

nariadenia jej poverený starosta, poslanci

mestského zastupiteľstva a určení zamestnanci obce.
Článok V
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. /2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Rohov na svojom zasadnutí dňa . decembra uznesením č. /2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
vyhlásenia.
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