Žiadosť o vydanie súhlasu
na použitie zábavnej pyrotechniky
podľa § 6 ods.1 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia o verejnom poriadku na území obce Čierne Pole.

Registračné číslo:

Číslo spisu:

Dátum
registrácie:

Údaje o povoľovateľovi: Obecný úrad

Čierne Pole 16
079 01
Údaje o žiadateľovi:
Meno

Priezvisko

Adresa, Ulica, Čislo

Email

Titul

Obec/Mesto

PSČ

Telefón

Žiadam o vydanie súhlasu na použitie zábavnej pyrotechniky na verejnom priestranstve, resp. povolenie na konanie ohňostroja na verejnom priestranstve:
Dňa:
Predpokladaný čas
začatia:

Predpokladaný čas
ukončenia

Uveďťe verejné priestranstvo, na ktorom sa bude používať zábavná pyrotechnika (uveďťe napr.:priestor pred Obecným úradom, pred rodinným domom a
pod.):

Adresa verejného priestranstva, Ulica, Čislo

Údaje o zodpovednej osobe:
Meno

Priezvisko

Telefón:

Návrh na bezpečnostné opatrenia na susedných pozemkoch, alebo v okolí miesta kde sa má použiť zábavná pyrotechnika:

V Čiernom Poli, dňa:

Podpis žiadateľa: .............................................

Stanovisko obecného úradu:
S použitím zábavnej pyrotechniky:

Správny poplatok
uhradený dňa:

V Čiernom Poli, dňa:

Odôvodnenie:

Číslo dokladu:

Podpis starostu obce: ..................................................

Pokyny pre vybavenie:
Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať na OcÚ v Čiernom Poli buď osobne, alebo zaslať mailom na adresu ciernepole@centrum.sk najneskôr 10
pracovných dní pred konaním akcie na ktorej ma byť použitá zábavná pyrotechnika.
Požadované doklady a prílohy:
- Údaje o pyrotechnickom výrobku: stupeň nebezpečenstva (trieda), dátum výroby, čas spotreby, návod na použitie pyrotechnického výrobku a ničenie prípadných
zlýhavok v slovenskom jazyku.
- Osobné údaje o osobe zodpovednej za priebeh ohňostroja a bezpečné použitie zábavnej pyrotechniky (pyrotechnických výrobkov) na verejnom priestranstve obce
spolu s jej telefonickým kontaktom. Ak ide o odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy III, tak zodpovedná osoba musí predložiť kópiu certifikátu odpaľovača
ohňostroja.

Poplatky
V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, podanie žiadosti o vydanie súhlasu na použitie zábavnej pyrotechniky na verejnom priestranstve je spoplatnené
úhradou správneho poplatku:
1. fyzická osoba ......................................................................................................10,00 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie........................ 30,00 €
Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti.

U P O Z O R NE N I E:
K použitiu zábavnej pyrotechniky na verejnom priestranstve obce Čierne Pole môže podľa § 6, ods. 1 pism. c)
všeobecného záväzného nariadenia o verejnom poriadku na územi obce dôjsť až po doručení písomného vyjadrenia
Obecného úradu v Čiernom Poli !!!
Pyrotechnické predmety triedy II môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov!
Pyrotechnické predmety triedy III môžu nadobúdať a používať len osoby s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov!
Kontaktná osoba
JUDr. Branislav SIJKA
starosta obce
Obecný úrad
Čierne Pole 16
079 01
Telefón: 0908 976 084
Email: ciernepole@centrum.sk

