
Dodatok č. 2 k VZN č. 22/96
o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku

a zelene na území mesta Leopoldov

§ 1
Úvodné ustanovenia

4) Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného
priestranstva, ochrana verejného poriadku, rozširovanie zelene a ochrana pred hlukom a vybráciami.
Zeleň v katastrálnom území mesta Leopoldov je chránená.

Čast' l.
Hlava tretia

§ 9a

1) Mesto vytvára v rámci svojich možností podmienky a chráni zdravé životné prostredie a zdravý
spôsob života a práce obyvateľov i v oblasti ochrany pred hlukom a vybráciami.

2) Každý, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku alebo vibrácií, je povinný technickými,
organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné
hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a aby sa zamedzilo prenosu vibrácií na fyzické osoby.

3) Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu, prevádzok a hluk z verejnej produkcie
hudby nesmú prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas. Na účely kontroly
dodržania hygienických limitov pre denný a nočný čas sa za nočný čas považuje čas medzi 22.00
až 6.00 hod. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
poskytujúce služby obyvateľstvu, výrobné prevádzky, usporiadateľ verejnej hudby alebo osoba,
ktorá prevádzkuje verejnú hudbu.

4) Vyčleňujú sa časti mesta, v ktorých nie je možné v nočnom čase povolovať a uskutočňovať
verejné produkcie hudby a inú činnosť, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí.
Povolené iba v uzatvorených priestoroch pri dodržaní predpísaných limitov hluku. Na voľom
priestranstve-Spolková záhrada za podmienky zníženia hluku po 22:00 h. iba pre areál zariadenia.
Výnimky povoľuje MZ uznesením.
V dennom čase je možné používať zariadenia spôsobujúce hluk a vibrácie iba do takej miery, aby
neboli nadmieru obťažované osoby v okolí a obyvatelia okolitých nehnuteľností.

5) Najvyššie prípustné hladiny hluku vo vonkajšom obytnom prostredí mesta Leopoldov sú
určené v súlade s nariadením vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v dennom čase
maximálne 50 dB a v nočnom čase maximálne 40 dB.

6) Najvyššie prípustné hladiny hluku vo vnútorných priestoroch (reštaurácie, kultúrny dom)
maximálne 50 dB.

Dodatok č. 2 k VZN č. 22/96 bol schválený MZ dňa 8.9.2003 uznesením č. B1712003/3 v pomere
hlasov 11:0:0.

V Leopoldove dňa 9. 9. 2003
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