Všeobecné záväzné nariadenie
OBEC ZÁVADKA NAD HRONOM

Číslo: VZN 02 / 2022
Výtlačok číslo:

1

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. h), n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 53 zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods.
5, § 5 ods. 1, § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, § 2 ods. 4 až 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

„NÁVRH“

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo
VZN - 1/2020 o verejnom poriadku na území obce Závadka nad Hronom
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
10.08.2022
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :
10.08.2022
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
10.08.2022
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
21.08.2022
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: obec Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 27
976 67 Závadka nad Hronom
- elektronicky na adresu : jan.teslar@zavadkanadhronom.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní ObZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Ján Tešlár
starosta obce

VZN - /2022
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Obecné zastupiteľstvo obce Závadka nad Hronom sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :

Článok I.
1. § 3 vrátane nadpisu znie :
§3
Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách
1. Povinnosti fyzických a právnických osôb pri užívaní verejného priestranstva sú stanovené
predovšetkým osobitnými predpismi3.
2. V § 5 ods. 1 sa slová „celoročný zákaz predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov“ nahrádzajú slovami „celoročný zákaz podávania a požívania alkoholických
nápojov“
3. V § 5 ods. 1 sa slová „k) pred budovou „Slobodárne“ a v jej okolí do 10 metrov“
vypúšťajú a doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k)
4. § 6 vrátane nadpisu znie :
§6
Používanie pyrotechnických výrobkov
1. V záujme ochrany a dodržiavania verejného poriadku v súvislosti s používaním pyrotechnických
výrobkov určených na zábavné a oslavné účely určuje obec na základe ustanovenia § 53 zákona č.
58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii obmedzenie používania zábavnej
pyrotechniky kategórie F2, F3, T1, P1 dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka na dobu
od 12.00 hod. do 24.00 hod a dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka na dobu od 00.00
hod do 05.00 hod.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 a poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťajú.

Článok II.
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia.
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