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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 20.06.2018 
 

K bodu:          Návrh  VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné     
                              účely na území mesta Nemšová 
Spracoval:             Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Schválil:             Ing. František Bagin – primátor mesta 
Predkladá:         Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 
Počet výtlačkov:    20 
Rozdeľovník:         členovia MsZ – 13 x 
            primátor mesta 
            prednostka MsÚ 
            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
           kultúry 
             MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
             MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

Materiál obsahuje: - Návrh VZN 
                                  - Dôvodovú správu 
                                     - Upozornenie prokurátora č. Pd 105/18/3309-3 zo dňa 13.04.2018  
Dôvodová správa: V zmysle zákona č- 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii je možné 
obmedziť resp. aj úplne zakázať (viď Bratislava) schválením  všeobecne záväzného nariadenia používanie 
pyrotechnických výrobkov v kategórii F2, F3, P1 a T1 v priebehu roka. Ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná voľne 
v predaji, napríklad delobuchy, svetlice a ďalšie. V návrhu VZN obmedzujem používaní pyrotechniky kategórií 
F2, F3, (P1 a T1 nie je potrebné obmedzovať nakoľko jej používanie je scénické a v meste sa nepoužíva okrem akcií 
mesta Nemšová) okrem 31.12. od 18:00 hod do 02:00 hod nasledujúceho dňa t.j. 1. januára.  Zákaz sa nevzťahuje  
na podujatia organizované a spoluorganizované mesto Nemšová a na svadby na území mesta  v čase do 22:00 hod. Zo 
zákona je povolené vykonávať len ohňostrojové práce realizované spôsobilými osobami (profesionálmi) t.j. používať 
výrobky v kategórii F4. Ide o pyrotechniku, ktorá nie je voľne dostupná v predaji a môžu ju používať len osoby na to 
spôsobilé.  Túto povolenú pyrotechniku je však možné vykonávať na základe povolenia obvodného banského úradu aj 
počas roka. Cieľom takého zákazu je v čo najvyššej možnej miere obmedziť používanie zábavnej pyrotechniky, 
ochrániť obyvateľov a rovnako aj zvieratká pred hlukom  a prípadnými úrazmi. Zákaz používania rôznych petárd 
a delobuchov je žiadaný našimi obyvateľmi. Zákaz sa netýka ohňostrojov, ktoré robia profesionáli, ktorí vedia s týmto 
druhom pyrotechniky pracovať naozaj odborne. Návrh  takéhoto VZN bolo prerokované na rokovaní MsZ 9.11.2016 
a nebolo prijaté. 
 Prerokované :    

a)  na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ dňa 11.06.2018, o výsledku bude 

informovať predseda komisie, 

b) na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu pri MsZ dňa 12.06.2018, o výsledku bude 

informovať predseda komisie, 

c)  pracovnej porade poslancov MsZ 13.06.2018 
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
A/ schvaľuje 
 
VZN Mesta Nemšová č. ..../2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné     
 účely na území mesta Nemšová         
            


