Mesto Spišské Podhradie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o používaní zábavnej pyrotechniky
na území Mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení ustanovuje :
§1
1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len
„nariadenie“/ rozumejú pyrotechnické predmety na zábavné účely, uvedené v prílohe
tohto nariadenia.
2. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta určené na
verejné užívanie, najmä ulice, námestie, parky, cesty, chodníky, parkoviská, mosty,
priechody, zeleň, trhoviská, detské ihriská, terasy domov, balkóny.
§2
1. Predmetom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1999 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) je
svojvoľné (mestom neregistrované) používanie zábavnej pyrotechniky na verejných
priestranstvách.
2. Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám, alebo spoločne s inými, ak nie je
organizátorom, mestom registrovaného verejného kultúrneho podujatia spojeného
s použitím zábavnej pyrotechniky:
a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách, s výnimkou 31. decembra
od 18:00 hod. do 1. januára do 03:00 hod., týmto nie je dotknutý zákaz používania
pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu,
b) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmene a).
3. Za priestupok podľa ods. 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu do
5000 Sk, v blokovom konaní do 1000 Sk.
4. Za priestupok podľa ods. 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie
veci podľa § 18 Zákona o priestupkoch.
5. Výnos z pokút je príjmom Mesta Spišské Podhradie.
§3
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Mesta Spišské
Podhradie.
§4
(1) Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa: 26.10.2006.
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(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta dňa: 2.10.2006.
(4) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské
Podhradie dňa: 30.10.2006.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 15.11.2006.
V Spišskom Podhradí, dňa 26.10.2006.

Ing. František Slebodník
primátor mesta

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu o používaní zábavnej pyrotechniky
Pyrotechnické predmety na zábavné účely:
- traskavé bonbóny,
- malé tyčinky s farebnými plameňmi,
- ohňopády a blikavky,
- malé ohnivé kolesá a fontány,
- lietajúce motýle,
- búchacie guličky,
- vystreľovacie konfety,
- rímske sviece,
- fontány,
- gejzíry,
- minivýbušky,
- vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože,
- farebné dymy,
- bengálske ohne,
- malé talianske bomby (malé italské pumy),
- delové rany,
- ohňopády,
- rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov,
- veľké japonské slnká.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

