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15. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 21.09.2020  

 

Ing. Telepovský: 

Môj podnet je podnetom občanov MČ Milhostov a smeruje nielen voči vedeniu mesta, ale 

chcel by som osloviť predovšetkým dámy a pánov poslancov. Podnet spočíva v úprave VZN, 

týkajúceho sa silvestrovských ohňostrojov a spočíva v skrátení času dokedy je možné ten 

ohňostroj, hlavne čo sa týka individuálnych ohňostrojov, uskutočniť. Momentálne je do 

druhej ráno. Môj návrh spočíva, aby bol do jednej ráno z dôvodov, dalo by sa povedať, 

neopodstatného rušenia nočného kľudu.   

 

PhDr. Čižmár: 

Bude to určite predmetom diskusie aj v rámci jednotlivých komisií. My sme k úprave VZN 

prikročili v nedávnej minulosti, kde sa upravovali podmienky, čas realizácie takýchto 

ohňostrojov. V našom prípade zohľadňujeme samozrejme aj názor tých, ktorí o takýto druh 

zábavy majú záujem. Zase na druhej strane prihliadame aj na podmienky v domoch a hlavne 

v súvislosti s negatívnymi dôsledkami aj na stav zvierat, ktoré sú častokrát aj súčasťou 

domácností. Sú mestá, ktoré majú ambíciu, a resp. už aj realizovali celkový zákaz 

pyrotechniky, používania pyrotechniky. Pokiaľ bude takáto vôľa zo strany mestského 

zastupiteľstva a bude istým spôsobom aj odôvodniteľná, vieme pristúpiť aj k ďalším 

obmedzeniam. Bude to predmetom vašich rokovaní a samozrejme z našej strany budeme sa 

snažiť nájsť taký variant riešenia formou všeobecne záväzného nariadenia, aby s nim bola 

stotožnená čo najväčšia skupina obyvateľov tohto mesta. Takže je to možno predmetom 

rokovaní a bude to potrebné predniesť  na rokovaní aj  komisie pre časť Milhostov, potom 

následne aj na príslušných komisiách mestského zastupiteľstva. Pokiaľ bude všeobecný 

súhlas, tak sa pripraví znenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorý možno upraví hodiny. 

Treba však povedať aj to, to je zase skúsenosť, ktorú máme tak zo strany mestskej polície, 

ako aj mnohých nás, keď sme konfrontovaní s touto situáciou. Čas je jedna vec, druhá vec 

nejakým spôsobom obmedziť, odkontrolovať. Stretávame sa s negatívnym javom v prípade 

odpaľovania hlavne v prípade domových objektov, kde je ťažké už v niektorých prípadoch 

vystopovať s nejakým časovým odstupom o koho konkrétne ide aj vzhľadom na to, že ľudia 

možno zneužívajú to všeobecne záväzné nariadenie a nedodržujú ten časový odstup, kedy sa 

možnosť použitia pyrotechniky povoľuje všeobecne záväzným nariadením. Takže, je to na 

zvážení vás poslancov, pokiaľ dôjde k rozhodnutiu, že obmedzíme ten čas tak, ako si 

navrhoval pán poslanec, tak sa skráti len na jednu, alebo dve hodiny tým pádom.  
 

 

 

 

 

Zodpovedané: MsZ 

 

 

 


