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Bratislava, november  2008 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 28. októbra 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 4. novembra 2008 
 
 
 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, ktorým 

sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. .../2008 podľa 
predloženého návrhu. 
 

Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- dôvodovú správu 
 



 Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa určujú 
pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach s účinnosťou od ............ 2008, 



Dôvodová správa 
 
     V záujme skvalitnenia bývania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predkladáme 
návrh na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, 
rekonštrukčných a udržiavacích prácach na území mestskej časti. 
     Hluk sa stáva našim nepríjemným spoločníkom života. Hluk v obytných zónach v dňoch 
pracovného pokoja v nočných hodinách má za následok nespokojnosť obyvateľov, sťažnosti, 
zásahy mestskej polície. 
      
Príklady 
 
dB               zdroj hluku    vplyv hluku na zdravie                
_________________________________________________________________________ 
 
0  najslabší zvuk, ktorý počujeme   prah počuteľnosti (20 0Pa) 
10  normálne dýchanie    zriedka počuteľné 
20  šum lístia     hlboké ticho 
30  šepkanie, zvuk v tichej knižnici  veľké tichozdravý spánok 
40  bežný hluk v domácnosti   ticho 
50  tichá kancelára max.    hluk pri duševnej práci 
60  normálny rozhovor, šijací stroj 35-65 dB oblasť psycholog. pôsobenia 
70  hromadná doprava    dlhší pobyt zdraviu škodlivý 
80  priemerná továreň, hluk v trolejbuse pri únava, nevoľnosť 
  dlhšom pobyte 
90  kosačka na trávu, nákladné auto  silný-hlukohrozenie sluchu-max. 
        8 hod. denne  
100  vlak, reťazová píla 2m, pneumatická  max. 2 hod. denne 
   vŕtačka  
110   údery kladivom na nákovu, klaksón auta 
120  hluk na stavbe, diskotéka   extrémne silný hlukoprah bolesti- 
        -max. 15 min. denne 
130  rockový koncert, lietadlo   poškodenie vnútorného ucha 
140  strelné zbrane, pyrotechnika, štart   vznik akustickej traumy, bolesť,  
   tryskového lietadla [140 dB], raketový je možná aj okamžitá strata sluchu 
  motor [180 dB]                           
 
     Obyvatelia mestskej časti sú už na údery strojov na uliciach a stavbách alergickí, hlavne cez 
víkendy, keď ich zobúdzajú ráno o 06.00 h cirkulárky, zbíjačky, vŕtačky, kosačky a pod.. Týka sa 
to všetkých stavieb, napr. Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Gorkého, Laurinská, Štefanovičova, 
Heydukova, Dostojevského rad, Radlinského a pod.. 
     Územie mestskej časti je kompaktne zastavané a treba vyregulovať vzťahy obyvateľov a ich 
nárok na kľud a stavebníkov a ich nároku na hluk zo stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích 
prác.  
     Mestská časť zabezpečuje verejný poriadok na svojom území a všeobecne záväzným 
nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 
čas alebo na určitom mieste, ale aj má utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života 
obyvateľov mestskej časti a chrániť životné prostredie. A ochrana pre hlukom bezpochyby  patrí 
do tejto kategórie. 


