
Všeobecne záväzné nariadenie č. 134, ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č.25/92 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava vydáva na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a s použitím vyhlášky 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií tento doplnok č. 1 k VZN č. 25/92 o dodržiavaní čistoty a poriadku.


Čl. I. 

1. V časti II. za § 2 sa dopĺňa § 2a, 2b, 2c v tomto znení:

§ 2a
Rušenie nočného pokoja

1) Rušením nočného pokoja sa rozumie také správanie osôb, prevádzkovanie výrobných, zábavných a iných zariadení, ktoré by na teritóriu mesta v stanovenom čase nočného pokoja obťažovalo nad mieru primeranú pomerom hlukom ostatných obyvateľov mesta.
Za rušenie nočného pokoja sa považuje hlavne hlasné vyspevovanie, vykrikovanie, hlasné zhováranie alebo vytváranie iných hlasitých zvukových efektov a zvukov (zábavná pyrotechnika, neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná jazda na motorke, vibrácie tónov nízkej frekvencie a podobn.) v čase určenom v § 2b) tohto článku.
U výrobných, zábavných a iných zariadení, z ktorých sa šíri zvuk, hudba a hluk mimo prevádzku sa jedná o prekročenie limitu stanoveného vyhláškou č. 14/1977 Zb.
2) Občania a organizácie sú v zmysle § 9 vyhl. 14/1977 Zb. povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich používaní zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať.
Hlučnosť prejavu osôb sa musí na všetkých miestach ich pobytu obmedziť na mieru primeranú miestu pobytu a jeho podmienkam.
3) Hudobné nástroje, rozhlasové a televízne prístroje a iné zariadenia na reprodukciu zvuku možno používať len tak, aby nerušili nezúčastnené osoby.

§ 2b
Časový rozsah nočného pokoja

1) Časový rozsah nočného pokoja sa na území mesta Trnava stanovuje nasledovne:
a) v mesiacoch október, november, december, január, február, marec a apríl od 22,00 do 05,00 hodiny v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 6.00 hodiny.
b) v mesiacoch máj, jún, júl, august a september od 23,00 do 05,00 hodiny v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 6.00 hodiny.
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§ 2c
Výnimky

1) Dodržiavanie § 2a) a 2b) sa nevzťahuje na nasledujúce dni a situácie:
a) 24. december (Štedrý deň) do 05,00 hod. rána 25. decembra (1. sviatok vianočný),
b) 31. december (Silvester) do 05,00 hod. rána 1. januára,
c) činnosť spojenú s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm,
d) činnosť spojenú s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je preukázateľne možné vykonať v inom čase (oprava komunikácie, odstraňovanie snehu a podob.),
e) činnosť spojenú s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými akciami poriadanými mestom Trnava,
f) ďalšie výnimky môže udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby na základe písomnej žiadosti primátor mesta.


2. V časti III. v § 8 sa vypúšťa prvá a druhá veta a nahrádza sa novým textom v tomto znení: 

§ 8 
Sankcie

1) Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel.
2) Mestská polícia má právo za priestupky uložiť blokové pokuty do výšky 500,- Sk, alebo dať návrh na ich riešenie príslušnému orgánu štátnej správy.
3) Primátor mesta môže v zmysle § 13a), ods.1 zákona o obecnom zriadení uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk, ak právnická osoba poruší nariadenie mesta.


Čl. II.


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13. novembra 1999. 



Ing. Štefan Bošnák, v.r. 		Ing. Juraj Tibenský, v.r.
primátor mesta Trnava 			prednosta MsÚ v Trnave 


V Trnave, 26. 10. 1999 

