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Obec Turčiansky Ďur 

    Telefón : 043 493 3208 (pevná linka)          Obec Turčiansky Ďur 
     0904 137 682 (mobil)           Turčiansky Ďur 6 

  Mail: obecturcianskydur@centrum.sk                   038 43 Kláštor pod Znievom 

  Web: www.turcianskydur.sk           
 

 

 

Obec Turčiansky Ďur v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, 

výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o používaní pyrotechnických výrobkov na území 

obce Turčiansky Ďur. 

 

Článok 1  

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v súlade s ustanovením § 53 ods. 2 zákona č. 

58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov upravujú podmienky používania pyrotechnických výrobkov na území obce Turčiansky 

Ďur. 

 

Článok 2 

Predmet úpravy 

 

(1) Na celom území obce Turčiansky Ďur sa zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F21, F32, P13 a T14. 

(2) Zákaz podľa odseku 1 neplatí dňa 31. decembra v čase od 19:00 hod. do 24:00  hod. a dňa 

1. januára v čase od 00:00 hod. do 03:00 hod. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Turčianskom  Ďure dňa 10. 12. 2021 a vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 10. 12. 2021. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia, 

t. j. dňa 25. 12. 2021. 

 

Poznámky pod čiarou: 
1 § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 70/2015 Z. z. o 

sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
2 § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 70/2015 Z. z. o 

sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
3 § 4 ods. 2 písm. c) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 70/2015 Z. z. o 

sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 
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4 § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 70/2015 Z. z. o 

sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 

 

 

 

 

        Ing. Viera Hanesová   

     starostka obce 

 

Návrh  tohto VZN zverejnený  na  pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

na  úradnej tabuli  obce  

 

na internetovej stránke  obce   

 

 

 

dňa 22.11.2021 

 

dňa 22.11.2021 

 

začiatok  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

dňa 23.11.2021 

 

koniec  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

 

dňa 03.12.2021 

Pripomienky  zasielať  

písomne na adresu: Obecný úrad , 038 43 Turčiansky Ďur č.6 

 

elektronicky  na  adresu: obecturcianskydur@centrum.sk 

 

 

 

Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  VZN  uskutočnené 

  

 

Schválené  VZN 

 

na  na rokovaní  obecného zastupiteľstva 

 

dňa 10.12.2021 

 

vyhlásené vyvesením  na  úradnej tabuli  obce 

a na internetovej  stránke  obce  

 

dňa 10.12.2021 

 

účinné dňom 

 

25.12.2021 

 


