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VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE

OBCE ŠEMŠA

O OBMEI)ZENÍ POUŽÍVANIA PYRO1ECHNICKÝCH VÝROBKOV
NA ÚZEMÍ OBCE

Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU

NÁVRH



Obec Š MŠA
T~Ť VZN O OBMEDZENI POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÉ OBCE

Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VERE‘JNEHO PORIADKU

Obec Šemša, v súlade s ustanoveniami *4 odsek 5 písmeno a) bod 5. a *6 odsek I zákona SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d‘alej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanovením *53 odsek 2 zákona Č. 58/20 14 Z. z. o výbušninách,
výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej aj „zákon o výbušninách “) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2021

O OBMEDZENÍ POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV
NA ÚZEMÍ OBCE

Z DÓVODU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU

Predmet úpravy

Všeobecne závázné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie “) ustanovuje obmedzenia
používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce z důvodu zabezpečenia
verejného poriadku v obci.

*2
Základné ustanovenia

Obec Šemša (d‘alej aj „obec“) zabezpečuje verejný poriado v o ci pri vy one
samosprávy.1

Obmedienie používania pyrotechnických výrobkov na území obce
z důvodu zabozpočenia vorejného porladku

Používat‘ pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1, TI2 je na území obce povolené len
v čase každoroČne 31.decembra od 23.00 hod. do 24.00 hod. a 1.januára od 00.00 hod. do
01.00 hod.

*4 odsek 3 písmeno n) zákona o obecnom zriadení
2 nariadenie vlády SR 70 2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu



Obec Š IVIŠA
VZN O OBMEDZENÍ POUŽÍVANIA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ OBCE
Z DÓVOOU ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PQRIADKU

Záverečné ustanovenia

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupitel‘stvo obce Šemša
na svojom zasadnutí dňa 2021.

*5

Všeobecne záväzné nariadenie bob vyhlásené vyvesením dňa 2021.

*6

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúcla účinnosť dňa 2021 (abebo I 5-tym dňorn
od vyvesenia).

Martin Kövér
starosta obce




