VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 1/2004
O OCHRANE PRED ZDRAVIU ŠKODLIVÝMI FAKTORMI NA BÝVANIE AKO SÚ HLUK, VIBRÁCIE A PODOBNE
Obec Sebedražie pri výkone samosprávnych funkcií v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) a m) a podľa § 6 ods. 1 Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, v súlade s § 13 zákona č. 272/1994 Z.z.
o ochrane zdravia ľudí, v znení zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN), na
ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb.z.
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
§1
Úvodné ustanovenie
Fyzické a právnické osoby žijúce alebo pôsobiace na
území obce Sebedražie musia pri svojej činnosti
dodržiavať povinnosti na úseku ochrany zdravia ľudí.
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§2
Usmerňovanie ochrany zdravia ľudí
Na území, určenom na bývanie, sa môžu
umiestňovať také výrobné a obchodné prevádzky
a prevádzky služieb, ktoré svojimi vplyvmi, najmä
zdraviu
škodlivými
faktormi,
nadmerným
hlukom,
vibráciami
a podobne,
neohrozia
v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v znení zmien a doplnkov, okolie
a zdravé bývanie.
Každý, kto na území obce používa alebo
prevádzkuje zdroje hluku, vibrácií, prachu,
elektromagnetického žiarenia a podobne, je
povinný technickými, organizačnými a ďalšími
opatreniami zabezpečiť, aby sa neprekračovali
najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie
priestory a stavby, a aby sa zamedzilo ich
prenosu na fyzické osoby.
Hluk a vibrácie vo vonkajších priestoroch
a v stavbách na území obce nesmú prekročiť
najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný
čas uvedené v nariadení vlády SR č. 40/2002 Z.z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
Na účely kontroly dodržiavania hygienických
limitov pre denný a nočný čas sa za nočný čas
považuje čas, medzi 22.00 a 06.00 hodinou. Za
plnenie tejto povinnosti zodpovedá každý občan
a osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie podľa § 2
odsek 1., usporiadateľ verejnej hudobnej
produkcie alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú
hudobnú produkciu.
§3
Opatrenia obce
Obec po zistení porušenia najvyšších prípustných
hodnôt hluku, vibrácií a podobne, pri vykonávaní
rôznej činnosti a pri rôznych opakovaných
podujatiach na území obce, písomne upozorní
prevádzkovateľa alebo usporiadateľa na ich
dodržiavanie.
Pri zistení opakovaného porušenia najvyšších
prípustných hodnôt v prípade verejnej produkcie
obec podujatie zakáže.
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poruší
najvyššie prípustné hodnoty hluku, vibrácií
a podobne, je povinná uhradiť obci Sebedražie
náklady spojené s vykonaním a vypracovaním
odborného posudku, zrealizované oprávnenou
organizáciou.
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V prípade, že podnikateľská činnosť na území
obce a jej dôsledky negatívne ovplyvňujú životné
prostredie, zdravý spôsob života a ich výsledkom
sú zdraviu škodlivé faktory, môže obec
Sebedražie na základe viacerých oprávnených
požiadaviek občanov, skrátiť podnikateľskému
subjektu čas výroby, prevádzkový čas, čas
predaja
a v krajnom
prípade
podať
živnostenskému úradu
návrh na zrušenie
živnostenského oprávnenia.
V odôvodnených
prípadoch
(sústavné
porušovanie tohto VZN) môže obec Sebedražie
zrušiť právo užívania verejného priestranstva,
resp. podať návrh živnostenskému úradu
o zrušenie živnostenského oprávnenia.
§4
Spoločné ustanovenia
Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby je
dodržiavanie
tohto VZN na území obce
Sebedražie.
Ak sa fyzická alebo právnická osoba dopustí
konania, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto
VZN, môžu občania upozorniť toho, kto sa
takéhoto konania dopustil, aby sa toho konania
zdržal, alebo od neho upustil.
Ak by protiprávny stav trval aj naďalej, môžu
občania oznámiť túto skutočnosť orgánom
samosprávy a požiadať ich, o jeho riešenie.
§5
Kontrola a pokuty
Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení
vykonávať poverení poslanci OcZ, poverení
členovia
komisií
a príslušní
zamestnanci
Obecného úradu Sebedražie.
Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto
VZN budú fyzické a právnické osoby postihované
podľa všeobecne platných právnych predpisov.
Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných
orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú
činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných
právnych predpisov.
§6
Záverečné ustanovenia
Toto VZN Obce Sebedražie o ochrane pred
zdraviu škodlivými faktormi na bývanie ako sú
hluk, vibrácie a podobne schválilo Obecné
zastupiteľstvo
v Sebedraží
dňa
30.1.2004
uznesením č. 2/01/2004
Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Sebedražie.

Ing. Peter J u r í č e k
starosta obce
Zverejnené : 3.2.2004

