1

Obecné zastupiteľstvo v Spišských Hanušovciach podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1.,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 53
ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetov a munícii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2022
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
§1
Predmet a účel všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom tohto nariadenia je obmedziť a zakázať používanie pyrotechnických výrobkov –
zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na území obce Spišské Hanušovce (ďalej len „obec“).
§2
Používanie pyrotechnických výrobkov na území obce
Na území obce je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem dňa 31. 12
príslušného kalendárneho roka v čase od 18:00 hod. do 02:00 hod. nasledujúceho dňa - 01. 01.
príslušného kalendárneho roka.
§3
Kontrola a sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné na riadenie č. 9/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky
schválené uznesením č. 62/12/2015 zo dňa 14. 12. 2015.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Spišské Hanušovce v dňa 24. 08. 2022
uznesením č. 242/08/2022.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Spišských Hanušovciach
10. 08. 2022

Ing. Jozef Dudžák
starosta obce
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Doložky :
•

dňa :
•

dňa :
•

dňa :
•

Dňa:

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce:

15. 08. 2022

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce:

25. 08. 2022

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

09. 09. 2022

pečiatka

podpis:........................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

09. 09. 2022

pečiatka

podpis: ..................................
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