Obec Bošáca

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
BOŠÁCA
č. 1/2019
na ochranu pred hlukom a vibráciami

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Bošáca č.

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BOŠÁCA č.1/2019
na ochranu pred hlukom a vibráciami
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podmienky na ochranu
obyvateľov pred hlukom a vibráciami na území obce Bošáca.

§2
Nočný kľud
1. Za nočný kľud sa považuje nočný čas medzi 22:00 hod až 06:00 hod1.
2. Občanom obce, jeho návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom je zakázané rušiť
nočný kľud akýmikoľvek hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi, ako spevom
produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a strojov, výbušninami,
signálnymi a osvetľovacími svetlicami a pod. Zákaz sa netýka činností úpravy a čistenia
komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod., ktoré
nie je možné vykonať v inom čase.

§3
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú
orgány obce.
2. Porušením § 2 tohto VZN sa právnická alebo fyzická osoba dopustí priestupku
a vzťahujú sa na neho ustanovenia zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

1

§ 2 písm. zh) vyhlášky č. 549/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

§4
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
uznesením číslo ............... dňa ..............

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .....................

V Bošáci dňa 5.2.2019

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa:5.2.2019
Návrh VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli obce dňa:

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

