
 
Dodatok č. 1 

 
K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č.1/2015 

O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ OBCE BYSTRI ČKA 
 

Na základe zákona č.58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch 
a munícií  ( č. 331/2015 Z.z.)   

 
 DO VZN č. 1/2015  sa dopĺňa  § 6a v nasledovnom znení : 
   

 § 6a 
Používanie zábavnej pyrotechniky 

 
1. Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú 

pyrotechniku okrem 31. decembra od 22.00 hod. do 1. januára  do 3.00 hod. kalendárneho 
roka a okrem akcií podliehajúcich oznamovacej povinnosti uvedených v odseku 2. 

2. Ohňostroj a podobné akcie so zábavnou pyrotechnikou sa môžu uskutočniť len vo 
výnimočných prípadoch po oznámení a písomnom súhlase obce, a to najneskôr 10 dní pred 
termínom ich uskutočnenia. Súčasťou oznámenia je aj stručný opis okolia a druh použitých 
pyrotechnických výrobkov. 

3. Na verejných priestranstvách je zakázané voľne predávať zábavnú pyrotechniku a iný 
podobný materiál. 

4. Používanie podomácky vyrobených pyrotechnických výrobkov je zakázané. 
5. Za škodu spôsobenú pyrotechnickými výrobkami zodpovedá osoba, ktorá ju zavinila. 
 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1.Tento dodatok č. 1  k VZN č.1/2015 o verejnom poriadku na území obce Bystrička bol  
    prijatý OZ v Bystričke dňa  4.2.2016  Uznesením  č. 150/2016.     
 
2. Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2015  o verejnom poriadku obce     
     Bystrička nadobúda  účinnosť  15 – tym  dňom  od vyvesenia, t.j.  19.2.2016. 
 
 
 
                                                                                        ............................................................... 
                                                                                            Zdenka Maršalová – starostka obce                                   
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Dodatok č. 1 
 

K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  
O POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKE V  OBCI 

BYSTRIČKA 
 

Na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
v znení neskorších predpisov  ( č. 188/2015 Z.z.)   

 
 
 

  sa   § 2 Miesto a čas zápisu  upravuje  nasledovne : 
 
          Zápis detí do prvých ročníkov sa uskutoční v priestoroch Základnej školy Bystrička, 
Bystrička č. 297, v termíne od 1. apríla da 30. apríla , ktorý predchádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľka základnej školy určí 
čas a termín zápisu, ktorý oznámi zriaďovateľovi a tento bude zverejnený.  
   

  
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1.Tento dodatok č. 1  k VZN  o povinnej školskej dochádzke v obci Bystrička bol       
    prijatý OZ v Bystričke dňa   4.2.2016   Uznesením  č.    149/2016 
  
2. Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  o povinnej školskej dochádzke 
     v obci Bystrička nadobúda  účinnosť  15 – tym  dňom  od vyvesenia, t.j.  19.2.2016. 
 
 
 
 
 
                                                                                        ............................................................... 
                                                                                            Zdenka Maršalová – starostka obce                                   
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