
 
 
 
 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 2/2015  

 

 

Mesto Svidník, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 

o miestnych komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

vydáva  toto  
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č.  6/2011 

o verejnom poriadku   
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              10. február 2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 10. február 2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10. február 2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 23. február 2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 25. február 2015 

Pripomienky písomne:               Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:               prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  2. apríl 2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 12. marec 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. máj 2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  
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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Svidník č. 6/2011 o verejnom poriadku takto: 

  
1. V článku 7 sa ruší v celom rozsahu ods. 3 a nahrádza sa takýmto novým ods. 3: 

„3. Zákaz rušiť nočný pokoj sa netýka  

a) činností určených harmonogramom úpravy a čistenia komunikácií a ich zimnej 

údržby, 

b) činností pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a havárii rôzneho druhu, 

ktoré nie je možné vykonať v inom čase, 

c) používania výbušnín, pyrotechnických predmetov a zábavnej pyrotechniky v dňoch 

31. decembra, 1. januára, 13. januára a 14. januára kalendárneho roka a pri 

povolených akciách podliehajúcich oznamovacej povinnosti mestu uvedených 

v článku 13 ods.1.“  

 

2. V článku 13 sa ruší v celom rozsahu ods. 1 a ods. 3 

 

3. V článku 13 sa doterajšie ods. 2, 4 a 5 prečíslujú v poradí na ods. 1, 2 a 3. 

 

4. V čl. 13 ods. 1 sa slová „a to najneskôr do 7 dní pred termínom ich uskutočnenia“ 

nahrádzajú slovami „a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania a po 

vydanom súhlase na ich vykonanie“. 

 

5. Text v článku 14 ods. 3 ruší a nahrádza sa novým textom takto: 

„3. Ohňostrojové práce možno vykonať len so súhlasom mesta.“  

 

6. V celom rozsahu sa ruší text odvolávky pod číslom 12 a nahrádza sa takýmto novým 

textom: 

 

 „12) zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 11. marca 2015   

     uznesením č.     /2015. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Ján Holodňák v.r. 

                                                                                            primátor mesta    


