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Pozmeňovací návrh
k návrhu VZN č.1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
Lozorno
Na rokovanie obecného zastupitel‘stva obce Lozorno predkladá: Ľuboš Tvrdoň
Lozorno, dňa 21.09.2016

Ustanovenie Čl. 3. ods. 2. navrhi~jem navrhq/em pr~at‘ v tomto znení
„2. Prevádzková doba sa pre prevádzky umiestnené v obytnorn území určuje v rozmedzí 06,00
23,00 hod
..“

Ustanovenie Či. 3. ods.4. a ods.5. navrhujem prf/at‘ v tomto znení:
„4. Pre prevádzky podľa ods.2. s výnimkou prevádzok alebo ich častí podľa ods. 3. a ods.5. sa
prevádzková doba trvajúca po 22,00 určuje len pre tle prevádzky alebo tú ich časť, ktorá je
umiestnená v uzatvorenej stavbe s podmienkou ‚ že stavebné a technické riešenie prevádzky
zabraňuje šíreniu nadmerného hluku a vibrácií ‚ čo je prevádzkovateľ povinný preukázať pred
začatím prevádzkovania prevádzky objektivizáciou a hodnotením hluku v súlade s osobitnými
predpismi.
5. Prevádzkový čas pre terasy prevádzok podľa ods.2. sa určuje v období 01.01.
31.05.
aOl. 10.-3 1.12. v čase od 06,00 do 22,00 hod. a v období 01.06.- 31.09. v čase od 06,00 do 23 00
hod. bez realizácie hudobnej produkcie alebo prísluchovej hudby po 22,00 hod. Y
Ustanovenie Či. 4. ods. 6. navrhujem prf/ať v tomto znení:
“6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ‚ aby prevádzka pokračovala v čase nočného kľudu
výhradne v interiérových priestoroch prevádzkarne s výnimkou prípadov, pre ktoré toto
nariadenie nestanoví inak a zároveň dbať na to, aby prevádzka neemitovala hluk alebo vibrácie
do okolia Za týmto účelom je prevádzkovatel‘ povinný najmä dbal‘ na faktické uzatvorenie
priestorov prevádzky vrátane uzatvorenia výplní stavebných otvorov ( okien, dverí, priezorov a
pod. ) tak, aby sa zabránilo šíreniu hluku a obt‘ažujúcich svetelných efektov Prevádzkovatel‘je
povinný zabezpečif ‚ aby akékoľvek hudobné produkcie alebo reprodukované hovorové slovo
boli stíšené na úroveň pomerov v mieste obvyklým, minimálne však zodpovedajúcu platným
osobitným predpisom.“
.
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Ustanovenie Čl. 5. navrhujem doplnit‘ o odsek 2. v tomto znení:
„2. Za porušenie tohto VZN móže byť starostom obce právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložená sankcia v zmysle Zákona o obecnom zriadení
.“

Ustanovenie ČL 6. ods. 2. navrhujem prf/ať v tomto znení:
‚.2. Toto VZN nadobúda účinz~osť dňom 15.10.2016.“
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Vyhlásenie obecného zastupiteľstva v Lozorne k plánovanej
výstavbe projektu LAKE RELAX LOZORNO
Lozorno, 21. september 2016

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne je proti návrhu výstavby projektu LAKE RELAX
LOZORNO komunikácie a inžinierske siete, ktoré sú súčasťou projektu LAKE RELAX
LOZORNO.
Dóvodom je skutočnosť, že plánovaný urbanistický návrh LAKE RELAX LOZORNO
je v priamom rozpore s platným Územným plánom obce Lozorno. Územný plán obce
Lozorno špecifikuje túto oblasť v záväznej časti, kde sa píše o verejnej funkcii rekreačnej,
nie o „súkromnej rekreácii“, zástavbe rodinných domov. Táto oblasť je určená a ÚP
chránená pre všetkých obyvatel‘ov obce Lozorno
Územný plán obce Lozorno obsahuje 5. zmien a doplnkov, žiadna však nerieši zmenu
póvodne stanovenej funkcie oblasti vodnej nádrže. Znamená to, že podľa platného ÚP obce
Lozorno sa móže okolie vodnej nádrže využívať iba na verejné športovo-rekreačné a
oddychové aktivity (vid‘. príloha).

Žiadame preto zamietnutie návrhu z důvodu nedodržania funkčného využitia
dotknutého územia stanoveného Územným plánom obce Lozorno.

Príloha:
Vyjadrenie Ateliéru Olympia, ktorý ÚP obce Lozorno tvorU.
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