
VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Skýcov
Utorok, 24 Február 2009 16:30 - Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 11:22

    

Obec Skýcov v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s
použitím vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v
platnom znení a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení  vydáva toto

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008

  

o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Skýcov

  

  

Časť I.

  

Všeobecné ustanovenia

  

§ 1

  

Predmet nariadenia

  

  

     Predmetom úpravy tohto nariadenia je v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany
zdravia ľudí a ich majetku určiť podmienky používania pyrotechnických predmetov na zábavné
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účely na verejne prístupných miestach v obci Skýcov.

  

  

§ 2

  

Výklad pojmov

  
    1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely      tohto VZN rozumejú pyrotechnické predmety na
zábavné účely v zmysle vyhlášky      č. 536/1991 Zb.
    2. Verejným priestranstvom na účely      tohto VZN sa rozumejú všetky miesta slúžiace na
verejné užívanie resp. sú      verejne prístupné, najmä: cesta, miestna komunikácia, chodníky,   
  parkoviská, verejná zeleň, areály škôl a školských zariadení, športové      ihriská, cintoríny a
všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem      tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, alebo ku      ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia s výnimkou obce.

  

  

§ 3

  

Používanie pyrotechnických predmetov na zábavné účely

  
    1. V záujme ochrany verejného      poriadku, ochrany zdravia ľudí a ich majetku sa zakazuje
používať      pyrotechnické výrobky I., II. a III. triedy na zábavné účely na verejných     
priestranstvách na celom území obce.
    2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa netýka      časového obdobia od 31. decembra do 1.
januára.
    3. Ďalšie výnimky zo zákazu uvedeného      v odseku 1 udeľuje starosta obce na základe
žiadosti fyzickej alebo      právnickej osoby, kde sa určia podmienky.
    4. Vlastník, užívateľ, správca alebo      nájomca nehnuteľnosti je povinný urobiť všetky
opatrenia, ktoré zabránia      používaniu pyrotechnických predmetov na nehnuteľnosti v rozpore
s týmto      nariadením.
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    5. Pyrotechnické predmety nesmú byť      používané v bezprostrednej blízkosti iných osôb a
ani takým spôsobom, aby      úlomky z pyrotechnických predmetov mohli ohroziť bezpečnosť
osôb alebo      majetku.
    6. Bližšie podmienky používania      pyrotechnických predmetov na zábavné účely určuje
Vyhláška Slovenského      banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch a
zákon SNR č.      51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v     
znení neskorších predpisov.

  

  

§ 4

  

Predaj pyrotechnických predmetov

  

     Na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahuje osobitný právny predpis ako: Občiansky
zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní, Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. a zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

  

§ 5

  

Použitie ohňostrojov

  
    1. Ohňostrojné práce, ktoré nevyžadujú      osobitné povolenie podľa zákona SNR č.
51/1988 Zb., musí ten, kto ich chce      vykonať, požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to
najneskôr desať dní      pred termínom ich vykonania.
    2. Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle      ods. 2 obsahuje tieto náležitosti:

  
    -  meno, priezvisko a adresu alebo      obchodné meno (názov) a sídlo žiadateľa o použitie
ohňostroja
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    -  meno, priezvisko a adresu vedúceho      odpaľovača ohňostroja a odpaľovačov ohňostroja
(osoby zodpovednej za      ohňostroj), číslo a dátum vydania preukazu odpaľovača ohňostrojov
a názov      orgánu, ktorý ho vydal
    -  druh použitých pyrotechnických      výrobkov
    -  miesto, druh a rozsah ohňostroja,      vrátane dátumu a hodiny začiatku, jeho trvanie a
dôvod vykonania, taktiež      situačný náčrt okolia v rozsahu 300 metrov

  
    1. Ohňostrojné práce musia vykonávať      najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých
jeden musí byť určený ako      vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon
ohňostrojných      prác.

  

  

Časť II.

  

Zodpovednosť za porušenie nariadenia

  

§ 6

  

Porušenie nariadenia a sankcie

  
    1. Nedodržanie tohto nariadenia      fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému
poriadku v zmysle § 48      zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
    2. Za nedodržanie tohto nariadenia      právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže starosta      obce uložiť pokutu v zmysle § 13a ods. 9 zákona
SNR č. 369/1990 o obecnom      zriadení v znení neskorších predpisov od 1.000,- Sk (33,20
eura) do      4.000,- Sk (132,78 eura).

  

  

 4 / 6



VZN č. 9/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Skýcov
Utorok, 24 Február 2009 16:30 - Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 11:22

§ 7

  

Kontrola dodržiavania nariadenia

  

     Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce,  kontrolór
obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných právnych predpisov o úlohách obce pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany
spotrebiteľa a zároveň iných štátnych orgánov.

  

  

Časť III.

  

§ 8

  

Záverečné ustanovenia

  

     Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 51/1988 Zb. a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.

  

        

  

        Návrh VZN zverejnený od 18.11.2008 do 27.11.2008

  

        VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Skýcove  č. 152/2008 dňa 28.11.2008
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        VZN zverejnené vyvesením na úradnej tabuli dňa : 1.12.2008 zvesené dňa 15.12.2008

  

  

        Toto VZN nadobúda účinnosť : 13.12.2008

  

  

  

                                                                     Štefan  G a h é r

  

                                                                   starosta obce Skýcov
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