D O D A T O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58
o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády SR č. 339/2006, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií vydáva pre územie obce
Smižany
Dodatok č. 1 k VZN č. 58 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane
verejného poriadku a zelene
VZN č. 58 sa dopĺňa a mení takto:
§ 9 Medziľudské vzťahy
Odsek 4 znie :
Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu nesmie prekročiť najvyššie prípustné
hodnoty pre denný, večerný a nočný čas, určené nariadením vlády SR č. 339/2006 Z.z . Za
nočný čas sa považuje čas medzi 22,00 hod a 06,00 hod. Právnické osoby, fyzické osoby a
občania sú povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení (pohostinská činnosť, hudobná
produkcia) alebo ich používaním zamedzilo vzniku a šíreniu hluku, nedošlo k prekročeniu
kapacity zariadenia a bol zabezpečený poriadok v zariadení a v blízkom okolí a nebol rušený
nočný kľud. Starosta môže určiť alebo zmeniť rozsah predajnej alebo prevádzkovej doby
zariadenia na základe opodstatnených sťažností a oznámení o nedodržiavaní predajného alebo
prevádzkového času, resp. z dôvodu sťažností na rušenie nočného pokoja.
V prípade schválenia prevádzkových hodín po 22,00 hod., zabezpečia prevádzkovatelia týchto
zariadení na základe výzvy obecného úradu meranie hluku, ktorého výsledkom bude protokol
o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách. Ak namerané najvyššie hodnoty hluku
vo vonkajšom prostredí a v stavbách prekročia prípustné hodnoty určené Nariadením vlády
SR č. 339/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, prevádzkovateľ zariadenia
zabezpečí úpravu priestorov tak, aby spĺňali podmienky citovaného nariadenia.
Odsek 5 sa vypúšťa
Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 58 bol schválený obecným zastupiteľstvom Smižany dňa
27. 6. 2007 uznesením č. 50/4/2007 a nadobúda účinnosť dňom 12. 7. 2007.
V Smižanoch, 27. 6. 2007

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

