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Všeobecne záväzné nariadenie  

 

č. 3/2022 

Obec Valaská 

 

Výtlačok 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 331/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií vydáva 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie  

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská č. 3/2022 

 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2022 

Návrh VZN: - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 

obce dňa: 

29.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 29.11.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 

(včítane): 

09.12.2022 

Doručené pripomienky (počet) 0 

Pripomienky zasielať: - písomne na adresu Obecný úrad 

Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská – ústne 

do zápisnice na Obecnom úrade vo Valaskej – 

elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa: 

09.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 

poslancom dňa: 

13.12.2022 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej 

dňa: 

15.12.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 16.12.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa :  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 
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§ 1 

Účel nariadenia 

 

1. Účelom tohto nariadenia je obmedziť a zakázať používanie pyrotechnických výrobkov 

(zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3)1 na území obce v záujme zabezpečenia verejného 

poriadku.   

 

 

§ 2 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

 

1. Obec obmedzuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území obce 

s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roka (Silvestra) v čase od 15.00 hod. do 1.1. 

nasledujúceho kalendárneho roku do 03.00 hodiny. V inom čase je používanie 

pyrotechnických výrobkov na území obce zakázané.  

2. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra 

príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe 

písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť 

podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným 

použitím. 

 

§ 3 

Kontrola dodržiavania VZN 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci 

obecného úradu. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o obmedzení 

používania pyrotechnických výrobkov na území obce Valaská. 

2. VZN č. 3/2022 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce 

Valaská bolo schválené uznesením č. 4/2022 obecným zastupiteľstvom obce Valaská 

zo dňa 15.12.2022. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023 dňom od jeho vyhlásenia.  

 

V obci Valaská, dňa: 29.11.2022 

            

                                                                                               ............................................. 

          Mgr. Peter Jenča 

                 starosta obce Valaská 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 29.112022 

Zvesené dňa: 

                                                           
1 § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. a 3. nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na   

   trhu  


