Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt a
. 6/2007 zo d a 12.12.2007
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Byt a
Mestské zastupite stvo v Byt i pod a §6 zákona . 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
1. Zábavnou pyrotechnikou sa na ú ely tohto všeobecne záväzného nariadenia ( alej len "nariadenie") rozumejú
pyrotechnické predmety na zábavné ú ely, uvedené v prílohe tohto nariadenia.
2. Verejným priestranstvom sa na ú ely tohto nariadenia rozumejú všetky miesta ur ené na verejné užívanie, najmä
ulice, námestie, parky, cesty, chodníky, parkoviská, nábrežie, mosty, priechody, podchody, nadchody, schody,
zele , trhoviská, detské ihriská a pod.
§2
1. Priestupkom proti verejnému poriadku pod a § 48 zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov ( alej len "zákon o priestupkoch") je používanie zábavnej pyrotechniky na verejných
priestranstvách mesta Byt a.
2. Priestupku pod a odseku 1 sa dopustí ten, kto sám, alebo spolo ne s inými, ak nie je organizátorom registrovaného
verejného podujatia spojeného s použitím zábavnej pyrotechniky
a) použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta Byt a, s výnimkou 31.decembra od 18,00
hod. do 1.januára do 3,00 hod.; týmto nie je dotknutý zákaz používania pyrotechnických predmetov pod a
osobitného predpisu (1),
b) organizuje alebo inak napomáha innosti uvedenej v písmene a).
3. Za priestupok pod a odseku 2 možno pod a § 45 zákona o priestupkoch uloži blokovú pokutu do 1000,-Sk.
4. Za priestupok pod a odseku 2 možno uloži aj prepadnutie veci pod a §15 alebo zhabanie veci pod a § 18 zákona o
priestupkoch.
5. Výnos z pokút je príjmom mesta.
§3
Kontrolu dodržania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia Byt a.
§4
Toto nariadenie nadobúda ú innos 27.12.2007

Ing. Peter Korec
primátor mesta

-----------------------------------------------(1) §9 vyhlášky Slovenského banského úradu . 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu .6/2007 :
Pyrotechnické predmety na zábavné ú ely sú:
traskavé bonbóny, malé ty inky s farebnými plame mi, oh opády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce
motýle, búchacie guli ky, vystre ovacie konfety, rímske sviece, fontány, gejzíry, minivýbušky , vystre ovacie puzdrá lebo
rakety s nápl ou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy, bengálske ohne, malé talianske bomby (malé
italské pumy), delové rany, rôzne druhy rakiet a vystre ovacích efektov, ve ké japonské slnká.

