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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ............/2016 z .............2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami
























Dôvodová správa:


Dňa 10.06.2016 bol z hlavného mesta SR Bratislavy doručený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ............/2016 z .............2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „návrh VZN“) na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti v lehote do 1 mesiaca od termínu doručenia návrhu VZN, pričom v prípade nedoručenia stanoviska sa má za to, že miestne zastupiteľstvo súhlasí.

V zmysle novelizovaného ust. § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 02.12.2015, obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie: 
	F2 (zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch), 

F3 (zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie), 
P1 (pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo) a 
T1 (pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo)
na území obce alebo v jej častiach. 

V zmysle predloženého návrhu VZN je obmedzené používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 a P1, a to počas celého roka, na celom území Bratislavy, s výnimkou 31. decembra od 22:00 hod. do 01. januára do 02:00 hod; pričom porušenie povinnosti uloženej v návrhu VZN sa považuje za priestupok. 

K predloženému návrhu VZN nemáme žiadne pripomienky, nakoľko je v súlade s platnou legislatívou.  

