
Všeobecne záväzne nariadenie 

 mesta Vrbové  č. 2/1999 

o používaní zábavnej pyrotechniky 
 

V zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g zák.č.  369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel a v znení poslednej 
novely z.č. 233/1998 Zb a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení 
neskorších zmien a noviel a v znení poslednej novely 250/1994 Zb. sa 
Mestské zastupiteľstvo  mesta Vrbové uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení o používaní zábavnej pyrotechniky: 

 
§ 1 

 
1. Na území mesta Vrbové je  zakázané používať zábavnú pyrotechniku: 

a/ na sídliskách a v ostatných obytných zónach, kde nadmerným hlukom   
     sú obťažovaní občania, 
 
b/ na celom území mesta Vrbové, kde sa nachádzajú občania, 
 
c/ v okolí zdravotníckych zariadení, kostolov a kaplniek, detských ihrísk a    
     školských  zariadení  vo vzdialenosti najmenej 100 metrov,  
 
d/ v čase od 21.00 hod do 7.00 hod. 
 

2. Zábavnú pyrotechniku možno používať:  
 

a/ na miestach, kde nemôže dochádzať k obťažovaniu ľudí nadmerným  
     hlukom,  
 
b/  na miestach, kde nemôže dochádzať v dôsledku použitia    
     pyrotechniky k zahoreniu alebo následnému požiaru, 
 
c/  počas vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku za dodržania  
      ustanovení  § 1 ods. 1 písm. c/ tohoto nariadenia. 

 
§ 2  

 
1. Kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta  
    Vrbové, ktorej pracovníci za porušenie nariadenia budú ukladať blokové  
     pokuty do výšky 500,- Sk. 

 
2. Pokiaľ osoba, resp. osoby použijú zábavnú pyrotechniku medzi väčším  

     počtom osôb, alebo v blízkosti zdravotného strediska, v okolí kostolov    
     počas bohoslužieb, budú z takéhoto miesta vyvedené. 

 
§ 3 

 
1. Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohoto nariadenia sa 

kvalifikuje  ako  priestupok proti poriadku v správe podľa ustanovenia                    
§ 46, § 47 ods. a/, b/ a ustanovenia § 48 zákona SNR č. 372/90 Zb.    
 v znení neskorších zmien a noviel o priestupkoch. 

 



§ 4  
 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom vo Vrbovom dňa 4.11. 1999.  

 
2. Všeobecne záväzne nariadenie bolo zverejnené dňa 5.11.1999. 

 
3. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 

20.11.1999. 
 
 
 
 
                                                                     PaedDr. Ivan Borovský 
                                                                    - primátor mesta Vrbové 

 

 
 

 
  

 
 
 


