
N Á V R H 

 

Podľa § 6, § 11 ods. 3 písm. g/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a zákona č. 58/2014 

Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

 

v y d á v a 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Strehová pre územie obce Dolná Strehová toto 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Dolná Strehová 

č. 4/2019 

o používaní zábavnej pyrotechniky 
 

 

 

 

§ 1 

 

1. Na území obce Dolná Strehová je zakázané používať zábavnú pyrotechniku 

a/ na uliciach a ostatných obytných zónach, kde nadmerným hlukom sú obťažovaní 

občania 

      b/ na celom území obce Dolná Strehová, kde sa nachádzajú nezúčastnené osoby 

      c/ v okolí zdravotníckych zariadení, škôl a školských zaradení, kostolov a kaplniek vo   

          vzdialenosti najmenej 50 metrov 

 d/ v rekreačnom areáli termálneho kúpaliska 

      e/ v čase od 22,00 hod do 06,00 hod. 

 

2. Zábavnú pyrotechniku možno používať: 

a/ na miestach, kde nemôže dochádzať k obťažovaniu ľudí nadmerným hlukom 

b/ v noci zo dňa 24. decembra na 25. decembra a zo dňa 31. decembra na 1. januára aj  

    po 22,00 hod. za dodržania ustanovení ods. 1.písm. a/ až c/ 

c/ na základe podania žiadosti o schválenie použitia zábavnej pyrotechniky na 

špeciálne podujatia. Táto žiadosť musí byť podaná písomnou formou na obecný 

úrad a musí byť schválená minimálne 3 dni pred plánovaným použitím 

pyrotechniky starostom obce Dolná Strehová. Následne na základe schválenia obec 

zverejní a sprostredkuje informáciu o plánovanom používaní zábavnej 

pyrotechniky. 

 

 

§ 2 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Komisia ochrany verejného poriadku, 

územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnej 



Strehovej, pracovníci obecného úradu a obecného podniku. Za porušenie nariadenia a 

neohlásenia môže byť uložená pokuta do výšky 300 €. 

 

2. Pokiaľ osoba resp. osoby použijú zábavnú pyrotechniku medzi väčším počtom osôb, alebo 

v blízkosti zdravotníckych zaradení, škôl a školských zaradení, v okolí kostolov  

      počas bohoslužby, budú z takéhoto miesta vyvedené a vstup na toto miesto im bude na  

      nevyhnutnú dobu zakázaný. 

 

§ 3 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej dňa 23.8.2019  

      Uznesením č. .................  . 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho prijatia Obecným zastupiteľstvom 

v Dolnej Strehovej. 

 

3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 4/2019 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce 

Dolná Strehová, sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2007 o používaní 

zábavnej pyrotechniky na území obce Dolná Strehová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboslav Dobrocký 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Dolnej Strehovej 8.8.2019 
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