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Všeobecne záväzné nariadenie 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 

o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov                                            

na území mesta Krompachy 

Číslo:              

3/2019 

 

 

 

 

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona   

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 58/2014 Z.z. 

o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Krompachy (ďalej len „nariadenie“). 

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom nariadenia je zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o obmedzení 

používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy. 

 

Čl. 2 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o obmedzení používania pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Krompachy. 

 

Čl. 3 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2019. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

  primátorka mesta 

 

 

 


