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VZN č. 3/2022 obce Beňadovo
Obec Beňadovo, v súlade s ustanoveniami § 4 odsek 5 pĺsmeno a) bod 5. a § 6 odsek 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ zcíko77 o
obec#om zrz.c7c7en!") av súlade sustanoveniami § 53 odsek 2 zákona č. 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a muni'cii a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov
v znenĺ neskorši'ch predpisov (ďalej aj „ záko# o v);óc/5-'#í.77ócÄ")

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Beňadovo
číslo 3/2022

o obmedzení použĺvania pyrotechnických výrobkov na územĺ obce
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

§1

Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „#c}rĺ.adenz.é!") ustanovuje obmedzenia použi'vania
niektorých pyrotechnických výrobkov na územi' obce z dôvodu zabezpečenia verejného

poriadku v obci.
§2

Základné ustanovenia
Obec Beňadovo (ďalej aj „oĎec") zabezpečuje verejný poriadok v obci pri výkone samosprávy[

§3

0bmedzenie požívania pyrotechnických výrobkov na územĺ obce
1.

Použi'vať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F32 je na územĺ obce povolené len
v čase každoročne 31. decembra od 20.00 hod. do 24.00 hod a 1 . januára od 0.00 hod
do 2.00 hod.

2.

PouŽívať pyrotechnické výrobky kategórie P1, T13 je na území obce povolené:
a) každoročne 31.decembra od 20.00 h do 24.00 hod a 1. januára od 0.00 od do 2.00
hod.
b) v dňoch konania zábavných, športových a obdobných podujatí4

] § 4 odsek 3 písmeno n) zákona o obecnom zriadení
2 Nariadenie vlády SR 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických vÝrobkov na trhu

3 Nariadenie vlády SR 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
4 Napríklad zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorši'ch predpisov, zákon č.

1/2014 Z. z. o organizovaní verejných Športových podujatí a o zmene a doplnení niektorÝch zákonov v znení
neskorších predpisov.
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§4

Záverečné ustanovenia
Na Všeobecnom záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupitel'stvo v Beňadove, dňa
24.06.2022 uznesením 09/2022 pĺs. b).

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesenĺm dňa 27.06.2022 a nadobúda účinnosť
15-tym dňom od vyvesenia 13.07.2022.
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V Beňadove, dňa 27.06.2022
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Jaroslav Pepucha
starosta obce
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