VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
MESTO BREZNO

Číslo: VZN-8/2019

Výtlačok číslo: 1

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“)
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna
o používaní pyrotechnických výrobkov

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
18.06.2019
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

26.06.2019
28.06.2019
12.07.2019

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie sa vydáva za účelom zabezpečenia verejného poriadku v oblasti používania
pyrotechnických výrobkov a upravuje podmienky ich používania na území mesta Brezno.
Článok 2
Základné pojmy
Pyrotechnický výrobok je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných
látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na
kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií 1).
Článok 3
Podmienky používania pyrotechnických výrobkov
1. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 a P1 možno len v období od 31. decembra
od 12.00 hod príslušného kalendárneho roka do 18.00 hod 1. januára nasledujúceho
kalendárneho roka.
2. Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra
príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom mesta na základe
písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.
Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred
plánovaným použitím a musí obsahovať :
a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov
a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná
osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto
osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
b) dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických
výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania
používania. 2).
3. Mesto vydá súhlas podľa odseku 2, alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú
z náležitostí podľa ods. 2, vyzve mesto na doplnenie žiadosti, alebo žiadosť zamietne. Súhlas
obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa ods. 2 oprávňuje
________________
1) / § 2 písm.a) nar. vl. č. 70/2015 Z.z.

a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2.
januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

b) osobu podľa ods. 1 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti
v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka a osobu podľa ods. 2 od
1. januára do 30. novembra príslušného kalendárneho roka2).
Článok 4
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Brezno.
Článok 5
Sankcie
1. Porušenie tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok proti verejnému poriadku
podľa osobitného zákona3). Tieto priestupky prejednáva mesto prostredníctvom Mestskej
polície Brezno v blokovom konaní podľa osobitného predpisu4), za ich spáchanie môže byť
uložená pokuta vo výške určenej osobitným predpisom.
2. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou môže
byť posúdené ako správny delikt, za ktorý mesto uloží pokutu do výšky určenej osobitným
predpisom5).
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o verejnom
poriadku na území mesta Brezna č. VZN-10/2018.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

_______________
2)
3)
4)
5)

/ § 53 ods. 4,5 zákona č. 58/2014 Z. z.
/ § 47,48 z. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
/ § 3 ods.1 pís.f/ z.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v spojení s § 86 pís.b/ z.č. 372/1990 Zb
/ § 27b z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

