
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.     /2013 
o zákaze používania pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Zlaté Moravce 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce v rámci výkonu samosprávnej 
pôsobnosti na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa  § 36g ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v  znení  neskorších  predpisov  
toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č.     /2013 
o zákaze používania pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Zlaté Moravce 
 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1.   Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa na území mesta Zlaté 
Moravce upravuje zákaz používania pyrotechnických výrobkov1 určených na oslavné 
a zábavné účely. 
 
2.    Verejne prístupným miestom sa na účely tohto nariadenia považujú všetky miesta 
a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Zlaté Moravce a sú vo vlastníctve mesta 
Zlaté Moravce a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez 
obmedzenia prístupné. 

 
Čl. 2 

Zákaz používania pyrotechnických výrobkov 
 

1. Na verejne prístupných miestach v meste Zlaté Moravce  je zakázané používať 
pyrotechnické výrobky určené na zábavné a oslavné účely  a to v čase od 22.00 hod do 08.00 
hod nasledujúceho dňa, pričom uvedený zákaz sa vzťahuje na dni od 2. januára do 30. 
decembra kalendárneho roka. 
 
2. Zákaz uvedený v ods. 1 sa nevzťahuje na spoločenské, kultúrne alebo športové podujatia 
organizované alebo spoluorganizované mestom Zlaté Moravce. 

 
Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto nariadení na ............... 
zasadnutí dňa ……………..  

 

                                                 
1 § 36a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v  znení  neskorších  predpisov   



 
2. Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce 
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........................ do 
............................ Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce. 

 

 

 

        Ing. Peter Lednár, CSc., 
                  primátor  mesta Zlaté Moravce  

http://www.zlatemoravce.eu/



