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Všeobecne záväzné nariadenie 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov                                            

na území mesta Krompachy 

Číslo:  

5/2016 

 

 

Mesto Krompachy na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona Slovenskej 

národnej rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia § 53 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/2014 Z. z. 

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie o obmedzení 

používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

Toto nariadenie z dôvodu ochrany verejného poriadku obmedzuje používanie 

pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta Krompachy. 

 

Čl. 2  

Základné pojmy    

(1) Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia považujú všetky miesta na území 

mesta Krompachy (ďalej len „mesto“), ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, 

námestia, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, podchody, schody, parky a ostatná verejná 

zeleň pokiaľ nie sú vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb ako mesta. 

(2) Verejne prístupným miestom pre účely tohto nariadenia sú priestory zastávok autobusovej 

dopravy, železničná stanica, čerpacia stanica pohonných hmôt a cintoríny na území mesta. 

 

Čl. 3 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

(1) Na všetkých verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach mesta je zakázané 

používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 okrem: 

a) dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka v čase od 16.00 hod. do 03.00 hod. 

nasledujúceho dňa, 

b) celoročne v čase od 12.00 hod do 22.00 hod. v prípadoch: 

1. konania verejných zhromaždení občanov pri príležitostí významných pamätných 

podujatí celoštátneho, regionálneho a mestského významu, 

2. konania verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych podujatí 

a verejných športových podujatí, 

3. konania príležitostných trhov (uvedené v osobitnom všeobecne záväznom nariadení 

o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach). 
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Čl. 4 

Kontrola a sankcie 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia 

Krompachy. 

(2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy. 1 

 

Čl. 5 

Účinnosť 

Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch  

č. 17/D.2 zo dňa 29. 06. 2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia 

vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

primátorka mesta 

                                                 
1 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 47 ods. 1 písm. ch) a § 48 zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 


