
Príloha č. 1 
 

Vzor žiadosti o poskytnutie súhlasu obcou Dubová na použitie pyrotechnických výrobkov 

kategórie F2, F3, T1, P1  
Žiadateľ:  
Meno a priezvisko: ... 
Trvale bytom: ... 
Dátum nar.: ... 
Tel. č.: ...., e-mail: ... 
________________________________________________________________________________ 
 
         Obec Dubová 
         Hlavná 39 
         900 90 Dubová 
        

 ___________________________ 
         V Dubovej, dňa .... 
 
Vec: Žiadosť o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce 

Dubová 
 
Dolupodpísaný, ...., trvale bytom: ..., dátum nar.: .... týmto obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová, 

IČO: 304 735 žiadam o poskytnutie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce 

Dubová na podujatí v zmysle nižšie uvedeného:  
 druh podujatia: kultúrne/športové/umelecké/iné obdobné slávnostné/iné obdobné .. 

 
 dátum konania podujatia: ... 
 čas konania podujatia:  od ..... hod. do ..... hod.  
 účel podujatia: .... 
 druh použitia pyrotechnických výrobkov: .... 
 čas použitia pyrotechnických výrobkov: .... 
 opis miesta konania podujatia a jeho okolia: ...., a to v zmysle situačného nákresu s 

vyznačením miesta použitia pyrotechnických výrobkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti,  
 zodpovedná osoba za použitie pyrotechnických výrobkov: ... 

 
Týmto zároveň vyhlasujem, že predmetné pyrotechnické výrobky použijem výlučne na základe 

písomne udeleného súhlasu obce Dubová s použitím pyrotechnických výrobkov na území obce Dubová 

a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne v zmysle 

zákonných ustanovení o požiarnej ochrane a BOZP, pričom beriem na vedomie, že zodpovedám za 

bezpečnosť a prípadné škody spôsobené použitím pyrotechnických výrobkov.  
 
Rovnako vyhlasujem, že predmetné pyrotechnické výrobky nepoužijem takým spôsobom, ktorý by 

spôsobil ujmu na zdraví, škodu na majetku a životnom prostredí. V prípade, že spôsobím znečistenie 

z použitia pyrotechnických výrobkov, vykonám vyčistenie verejného priestranstva, v opačnom prípade 

beriem na vedomie, že takéto vyčistenie vykoná obec Dubová na vlastné náklady, pričom takto 

vynaložené náklady na vyčistenie verejného priestranstva je obec Dubová odo mňa oprávnená 

vymáhať.  
 
S pozdravom,  
      

 ___________________________________ 
       podpis žiadateľa 
 
 

 

Príloha: situačný nákres s vyznačením miesta použitia pyrotechnických výrobkov 
 


