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Všeobecné záväzné nariadenie
č.4/2016
o pravidlách pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach
Obecné zastupiteľstvo obce Pavčina Lehota v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. n) a
§6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk.
2. Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, napr. Výrazné
rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa
zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín.
3. Zdrojom hluku vo vonkajšom prostredí je:
a/ hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej
hromadnej dopravy
b/ hluk z koľajovej dopravy
c/ hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk
d/ hluk z iných zdrojov, t.j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej
a výrobnej činnosti a hluk z mimopracovných aktivít človeka
4.Vonkajším prostredím sa rozumie:
a/ priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných,
liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov
b/ priestor pred obvodovými stenami bytových budov, škôl, nemocníc a iných budov
vyžadujúcich tiché prostredie

5. Zdrojom hluku vo vnútornom prostredí budov je:
a/ hluk z technických zariadení budov a iných inštalácií v budove
b/ hluk z aktivít človeka v budove
6. Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku a infrazvuku
sa rozumie chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo
opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov, ubytovniach, izby pacientov, miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché
prostredie alebo dorozumievanie rečou, napríklad učebne, študovne, čakárne.
7. Stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce sú činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba
zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce.
8. Stavba /pozemná a inžinierska/ je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami
zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje
úpravu podkladu.
Článok 2
Pravidlá pre činnosť vo vonkajšom prostredí
1. Stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí
možno vykonávať v Pavčinej Lehote
v pracovných dňoch
08.00 h - 18.00 h
v sobotu
08.00 h – 18.00 h
Vzťahuje sa na obdobie letnej a zimnej sezóny v období:
od 20.júna do 15.septembra
od 20.decembra do15.apríla
2. V ostatnom čase a v dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať stavebné,
rekonštrukčné a udržiavacie práce a výrobnú činnosť.
3. Nepretržité "betonáže" základných dosiek stavieb veľkého rozsahu, kde nie je
z technologického hľadiska možné použiť iný spôsob zakladania stavby, pri eliminovaní nepriaznivých vplyvov a oboznámení obyvateľov v dotknutých obytných budovách
a oznámení starostovi obce možno vykonávať od pondelka 08.00 h do soboty 18.00 h
max. počas 2 nocí v týždni.
4. Rozkopávkové práce, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a cesty III. triedy
možno vykonávať spravidla v období od 01.04. do 15.11. po oboznámení obyvateľov
v dotknutých obytných budovách nepretržite, max. však 1 týždeň.
5. V dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať údržbu zelene motorovými a
elektrickými mechanizmami.

Článok 3
Pravidlá pre činnosť vo vnútornom prostredí
1. Stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce vo vnútornom prostredí obytných budov
možno vykonávať v Pavčinej Lehote
v pracovných dňoch
08.00 h – 18.00 h
v sobotu
08.00 h – 18.00 h
2. V ostatnom čase a v dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať stavebné,
rekonštrukčné a udržiavacie práce.
Článok 4
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať
poslanci a tiež starosta obce Pavčina Lehota.
Článok 5
Sankcie
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia podľa § 46, § 48 zákona č. 372/1990 o
priestupkoch.
Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33.- euro
Článok 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11.11.2016
Vzťahuje sa na obdobie letnej a zimnej sezóny v období:
od 20.júna do 15.septembra
od 20.decembra do15.apríla
Prejednané na obecnom zastupiteľstve dňa 24.10.2016
Hlasovanie: Počet poslancov ...... 5
prítomní ...... 4
za
....... 3
proti
....... 0
zdržalo sa ...... 1
Miroslav ŠČASNÝ
starosta obce Pavčina Lehota

