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Návrh

Všeo becn é zánäzné na riadenie
č,....12022

o používaní pyrotechnĺcĘch výrobkov na území obce Marianka.

obecné zasfupitel'stvo obce Marianka sa na základe sarnostaülej pôsobnosti podl'a člĺínku 68
Ústa,'y Slovenskej republiky a podľa $ 6 ods. l zíkona č,.36911990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v spojení s $ 53 ods. 2 zőkona č,. 58l20I4 Z. z. o qýbušninách,
výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektoých zákonov uznieslo na tomto
všeobecne záv áznom nariadení :

$1
Účel úpravy

Toto všeobecne zźpäzĺlé nariadenie (ďalej ako ,,VZN") upravuje pouŽívanie pyrotechnických
výľobkov kategóńe F2, F3 a Pl na území obce Marianka (ďďej ako ,,obec")
počas kďendámeho roka.

s2
Používanĺe pyrotechnicĘch výrobkov

(l) PouŽívanie všetkých pyrotechnických vyrobkov kategóńe F2, F3 a Pl sa na celom
území obce z dôvodu ochrany verejného poriadku zakazuje, a to počas celého
kďendámeho roką okľem používania pyrotechnických v;ýĺobkov kategórie F2, F3
a P1 podľa odseku 2 a 3 tohto paľagrafu.

(2) PouŽívanie pyrotechnických rnýĺobkov kategóńe F2, F3 a Pl je povolené v dobe od
3l. decembra príslušného kalendĺĺmeho roka od 23:30 hod. do l. januára

nasledujúceho kďendámeho roka do 0:30 hod.
(3) PouŽívanie pyrotechnických v;ýĺobkov podľa odseku 2 tohto paľagĺafu je zakźnané na

území obce, s 'nýnimkou Nĺĺmestia 4. apríla.

$3
Záverećné ustanovenia

(1) Toto všeobecne závžizné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupitel'stva
obce Marianka ě. ......... zo dňa

(2) Nadobudnutím platrosti a účinnosti tohto všeobecnej záväzného nariadenia sa zrušuje
vZN č. 2120|9 o pouŽívaní zábavnej pyrotechniky na území obce Marianka.

(3) Toto všeobecne záviizné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia
na uradnej tabuli obce Marianka.

(meno, funkcia)


