
Odpoveď na požiadavku VMČ Sever č.40  
 
Otázka:  
občan Čaniga opätovne požaduje riešiť hluk spojený s kultúrnou produkciou na Ostrove 
v Zamarovciach, lebo všetko skončí v medziach, že hluk treba odmerať, požaduje, aby sa 
spojili primátor Mesta Trenčín a starosta Zamaroviec, aby túto záležitosť doriešili, zamedzili 
hluku, lebo hluk sa šíri na pôde mesta Trenčín, celé ulice Nábrežná, Švermova, Jiráskova 
v čase konania  kultúrnych akcií na ostrove do štvrtej do rána nemôžu spať. 
 
Odpoveď: 
Problematika hluku spôsobená najmä v nočných hodinách prevádzkami (bary, diskotéky, 
zábavy) je dlhodobý problém v mnohých mestách a obciach. Žiaľ, právomoci obcí sú z 
hľadiska právnej úpravy oklieštené a v konečnom dôsledku nedokážu problém hlučnej 
nočnej hudobnej produkcie vyriešiť. 
Ak ide o koncerty, hudobné, tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti 
spoločenskej zábavy, tieto je usporiadateľ povinný v zmysle zákona o verejných kultúrnych 
podujatiach oznámiť obci. Obec takéto podujatie nepovoľuje, môže ho však zakázať v 
prípadoch, keď to určuje zákon, a to buď pred konaním podujatia - ak ide o podujatie, ktoré 
sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich 
zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie 
obyvateľstva,  alebo môže obec podujatie zakázať počas konania podujatia, ak sa na podujatí 
porušujú ľudské práva a slobody, ak sa konanie podujatia neoznámilo obci alebo ak by 
podujatie bolo v rozpore s vyššie uvedeným zákonom. 
Pokiaľ počas kultúrneho podujatia dochádza k rušeniu nočného pokoja účastníkmi 
podujatia, je možné obrátiť sa na štátnu políciu. V tomto prípade situáciu polícia preverí, 
a ak sa takáto skutočnosť preukáže, uloží blokovú pokutu za priestupok v zmysle zákona 
o priestupkoch. V týchto prípadoch môže priestupok v správnom konaní riešiť Okresný úrad, 
ktorý môže v prípade preukázania porušenia zákona uložiť pokutu.  

Ak ide o rušenie nočného pokoja hlučnou hudbou priamo prevádzkovateľmi, má 
kompetencie na riešenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 
722/4, ktorý je ako správny orgán oprávnený aj ukladať sankcie prevádzkovateľom hluku 
v prípadoch, kedy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany pred hlukom a vibráciami.  

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 27 ods.1 uvádza: 
Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje 
hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ... a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou 
vzniká hluk (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní 
zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila 
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom. Ustanovuje 
aj, že obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a 
vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom. Avšak podľa 
tohto zákona nemôže túto objektivizáciu vykonávať obec samotná (resp. príslušníci Mestskej 
polície), ale objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a 
vibráciám  môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť odbornú 
spôsobilosť a zároveň, ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii potrebnej k tejto činnosti. 
Subjekt disponujúci oprávnením k týmto meraniam je Regionálny úrad verejného 



zdravotníctva, ktorý je ako správny orgán zároveň aj oprávnený ukladať sankcie 
prevádzkovateľom hluku v prípadoch, kedy dôjde k porušeniu predpisov v oblasti ochrany 
pred hlukom o vibráciami. 

V prípade sťažností na prevádzkovateľov barov, diskoték, alebo iných podujatí, ktoré 
prekračujú hladinu hluku je potrebné obracať sa na orgán oprávnený riešiť porušenie  §-u 27 
zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nakoľko ide o správny delikt 
podľa  predmetného zákona, a tým je  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, 
tel. 032/650 95 11. 
Mesto Trenčín sa v danej problematike obrátilo aj na Národné referenčné centrum pre hluk 
a vibrácie, s podnetom na zmenu legislatívy v tejto oblasti. Navrhlo zmenu Vyhlášky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, a to v časti 
upravujúcej meranie časových intervalov  pri meraní hladiny hluku z koncertov a doplnenie 
zákona o verejných kultúrnych podujatiach, na základe čoho by obce a mestá mohli takéto 
podujatia zakázať z dôvodu prekročenia prípustných hodnôt hluku pri zjednodušených 
meraniach. Tento podnet bol postúpený pracovnej skupine pre novelizáciu tejto Vyhlášky, 
ktorá bola zriadená pri Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
 
 


