
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Jarovce č. 1/2022 

o ochrane obyvateľstva pred hlukom na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa §4 ods. 3 písm. n), §4 
ods. 5 písm. a) bod 5., § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“). 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá pre ochranu obyvateľstva pred 
hlukom na území mestskej časti Bratislava - Jarovce (ďalej len „mestská časť“). 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

a) hlukom – každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo 
škodlivý zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, 

b) obytnou zónou – urbanizovaný priestor so stavbami určenými na bývanie 
a jeho okolie do vzdialenosti 100 m. 

 
§ 3 

Ochrana pred hlukom 
 

Na území mestskej časti sa práce so zvýšenou hlučnosťou v obytných zónach 
povoľujú: 

a) v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 19.00 hod., 
b) v sobotu od 08.00 hod. do 18.00 hod., 
c) a v dňoch pracovného pokoja od 08.00 hod. do 12.00 hod., ktoré nepripadajú 

na nedeľu. 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení pracovníci Miestneho úradu mestskej časti. 

 
 

§ 5 



Sankcie 
 

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 
nariadenie, môže mestská časť uložiť pokutu do výšky 6.638,- EUR1. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako 
priestupok proti verejnému poriadku2. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom 
Bratislava - Jarovce dňa 26. septembra 2022  uznesením č. 215/2022. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2022. 
3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN 

č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času 
výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvateľstva pred hlukom 
a vibráciami a o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. 

 
 
 
 
 
 
 JUDr. Mgr. Jozef Uhler 

 starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený dňa: 06.09.2022 
Návrh VZN zvesený dňa: 27.09.2022 
VZN schválené dňa: 26.09.2022 
VZN účinné dňom: 01.11.2022 
 

 

1 § 27b ods. 1 písm. a), § 27b ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
2 § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


