Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Mača č. 39/2008
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zá‐
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Malá Mača o používaní
zábavnej pyrotechniky na území obce Malá Mača
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Malej Mači uznesením č. 103/OZ–2008 zo dňa
8.12.2008
Návrh VZN č. 39/2008 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci od 12.11.2008 do
8.12.2008.

§1
1. Zábavnou pyrotechnikou sa na účely tohto VZN (ďalej len „nariadenie“) rozumejú
pyrotechnické predmety na zábavné účely, a to najmä:
a) traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády
a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce motýle, búchacie guličky,
vystreľovacie konfety, rímske sviece,
b) fontány, gejzíry, minivýbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou
farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy, bengálske ohne,
malé talianske bomby (malé italské pumpy), delové rany, ohňopády, rôzne
druhy rakiet a vystreľovacích efektov, veľké japonské slnká, petardy, megy‐
petardy a iné pyrotechnické prostriedky určené na vyvolávanie zvukových
a svetelných efektov.
2. Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta ur‐
čené na verejné užívanie, najmä ulice, námestia, parky, cesty, chodníky, parkoviská,
spoločné priestory obytných domov, zeleň, trhoviská, detské ihriská a pod.

§2
1. Priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) je
užívanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách obce Malá Mača.
2. Priestupku podľa ods. 1 sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými, ak nie je or‐
ganizátorom registrovaného verejného kultúrneho podujatia spojeného s použitím
zábavnej pyrotechniky:
a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách obce Malá Ma‐
ča, s výnimkou 31.12. od 18.00 hod do 1.1. do 03.00 hod.; týmto nie je dotknu‐
tý zákaz pyrotechnických predmetov podľa osobitného predpisu 1),
b) použije zábavnú pyrotechniku v priestoroch okolo drevenej zvonice, rím‐
skokatolíckeho kostola a evanjelickej modlitebne,
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c) organizuje alebo inak napomáha činnosti uvedenej v písmenách a) a b),
3. Za priestupok podľa ods. 2 možno podľa § 48 zákona o priestupkoch uložiť pokutu
do 35,– € (1 054,41 Sk).
4. Za priestupok podľa ods. 2 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zha‐
banie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.
§2
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia

Ing. František Hontvári, starosta obce
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