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            Obec Kľak podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 53 ods. 2 

zákona NR SR č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie / 

ďalej len „nariadenie“/ : 
 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2017 
 

o zákaze a obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 

na území obce Kľak 

 

 
Čl. 1 

Účel nariadenia 
 

       Účelom tohto nariadenia je v záujme zabezpečenia verejného poriadku, ochrany 

zdravia osôb a ich majetku obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických 

výrobkov niektorých kategórií na území obce. 
 

 

Čl. 2 

Zákaz a obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov 

 

1. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce je 

zakázané s výnimkou ich použitia v čase od 18.00 hod. do 22.00 hod. dňa 28.12 

až 30.12 kalendárneho roka a dňa 31.12. kalendárneho roka (Silvester) do 22.00 

hodiny dňa 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka (Nový rok). 

 

2. Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce je obmedzené 

na ich použitie iba v čase od 6.00 hodiny do 22.00 hodiny a to výlučne iba počas 

kultúrnych, športových a obdobných spoločenských podujatí. V inom čase a na 

iný účel je používanie pyrotechnických výrobkov kategórie T1 na území obce 

zakázané. 

 
 

 

 



 

 

Čl. 3 

Sankcie 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť : 

 

a) v prípade fyzickej osoby sankciu v zmysle platného zákona o priestupkoch, 

b) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie 

sankciu v zmysle platného zákona o obecnom zriadení. 

 

 

Čl. 4 

Kontrola dodržiavania nariadenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú starosta obce, 

poslanci Obecného zastupiteľstva obce a komisia pre ochranu verejného 

poriadku a všestranných potrieb obyvateľstva. 

 

 

Čl. 5                                          

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných 

právnych predpisov. 

2. Na VZN č. 1/2017 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kľak na svojom 

zasadnutí dňa .......... , uznesením č. .......... a toto VZN nadobúda účinnosť 

pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

 

                                                                                                                  Ľuboš Haring 
                                                                                                              starosta obce Kľak 
 
 
 
 
 
Vyvesené :                           01.02.2017 
Schválené :  
Vyhlásené : 
Nadobúda účinnosť : 
                                                                                                            


