MESTO STARÁ TURÁ
Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej 22. 7. 2018

Bod programu: č. 18.

Materiál
pre XXXVII zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 23. 8. 2018
------------------------------------–––––––––---------------------------------------------------------

Názov materiálu:
Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Stará
Turá č. 4/2012 – Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky.
Materiál obsahuje: 1) Zdôvodnenie – všeobecná časť a osobitná časť
2) Návrh uznesenia
3) Príloha: uznesenie komisie MsZ
4) Príloha VZN č. 4/2012 – Nar.

Spracoval:

JUDr. Pribiš Branislav,

Schválil:

Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ, ..............................................

Predkladá:

Ing. Volár Ján, prednosta MsÚ, ..............................................

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

1. Zdôvodnenie:
1.1. Všeobecná časť:
Dňa 25. 6. 2018 poslanci NR SR schválili novelu zákona č. 220/2018 Z. z. ktorou sa
mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela nadobudla platnosť od 20. 7. 2018
a účinnosť nastane 1. 9. 2018.
1.2. Osobitná časť:
Novela doplnila § 52 o nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
"(10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy,
batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie
zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce
pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok
petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi len v období od 28.
decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v
rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53
ods. 5.
(11) Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov
podľa odseku 10 spotrebiteľovi možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho
roka.".
V § 53 novela doplnila ods. 3 až 5, ktoré znejú:
"(3) Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31.
decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak
ďalej nie je ustanovené inak.
4) 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 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.
(5) Obec vydá súhlas podľa odseku 4 alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú
z náležitostí podľa odseku 4, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas
obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku 4 oprávňuje
a) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od
2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,

b) osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti
v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.".
Zákon v plnom rozsahu upravil použitie pyrotechnických výrobkov aj na území mesta
Stará Turá. Doposiaľ prijaté a platné všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 – Nar.
o používaní zábavnej pyrotechniky je nadbytočné. Prijatá zákonná úprava v oblasti
pyrotechniky plne postačuje na zabezpečenie verejného poriadku v mesta. Preto navrhujeme
poslancom aby VZN č. 4/2012 – Nar. o používaní zábavnej pyrotechniky zrušili. Komisia pre
školstvo, kultúru, mládež a šport doporučila predmetné nariadenie zrušiť.

2. Návrh na uznesenie
Uznesenie č.
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí konanom dňa 23. 8. 2018
prerokovalo návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 – Nar. o používaní
zábavnej pyrotechniky a toto nariadenie:
a) r u š í
dňom schválenia tohto uznesenia.
b) u k l a d á
- zverejniť uznesenie na úradnej tabuli

Termín: do: 28. 8. 2018
Zodp.: Správne odd.

3. Príloha:

