
Z á z n a m 

zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu 

konaného dňa 24. septembra 2018 na v Hamuliakove 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

 Ing. Anna Paráková, predsedníčka Komisie 

 Ing. Anna Kollárová, tajomníčka Komisie 

 Ing. Viera Hanuljaková, členka Komisie 

 Jozef Sorokáč, člen Komisie 

Ospravedlnení: 

 Ing. arch. Ladislav Magyar, člen Komisie 

 Ing. Miroslav Kováčik, člen Komisie 

 JUDr. Soňa Urbaničová, členka Komisie 

Prizvaní: 

 prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. 

 prof. Ing. Jozef Zajac. DrSc. 

 Ing. Jakub Kubínsky 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Prerokovanie „Návrhu akustických úprav na zníženia expozície hluku 

v interiéri rodinného domu“ rodiny Kubínskych na parcele reg. „C“ č. 150/3 

v susedstve Kultúrneho domu v Hamuliakove 

3. Záver rokovania 

  

K bodu 1: 

 Predsedníčka Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, ďalej len Komisia,  

privítala prítomných, poďakovala za preštudovanie predloženého materiálu, ktorý bude 

predmetom dnešného rokovania Komisie. 

 

K bodu 2: 

 Spracovatelia materiálu „Návrh akustických úprav na zníženie expozície hluku 

v interiéri rodinného domu“ rodiny Kubínskych na parcele reg. „C“ č. 150/3 susediaceho 

s Kultúrnym domom na obecnom pozemku reg. „C“ 148/7 uviedli predložený návrh, ktorý bol 

spracovaný na základe meraní hlučnosti v danom priestore počas kultúrnej akcie. 

 V projekte je posudzovaná ekvivalentná hladina hlučnosti  vychádzajúca z maximálnej 

a minimálnej hladiny meraní v danom priestore v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 

SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 



infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí v znení neskorších predpisov (vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z.). 

 

Prof. Ing. Žiaran, CSc.  zároveň zdôraznil to, že pri vydávaní stavebných povolení na 

realizáciu stavieb susediacich so stavbami, ktoré môžu byť zdrojom šírenia hluku, je v zmysle 

súvisiacej legislatívy potrebné, aby už samotný projekt bral do úvahy túto skutočnosť a stavba 

bola projektantom navrhnutá tak, aby čo najviac tlmila dôsledky šíriaceho sa hluku zo susednej 

existujúcej stavby.  

 

Prof. Ing. Zajac. DrSc. v tejto súvislosti poukázal na vyššie citovanú vyhlášku, ktorá 

určuje kategórie území, kde v exteriéri môže byť hlučnosť 60 decibelov a v interiéri 40 

decibelov počas dňa, pričom v noci určuje predmetná vyhláška túto hlučnosť na 50 decibelov 

pre exteriér a 30 decibelov pre interiér. Zároveň táto vyhláška určuje aj to, že ak sa jedná 

o pozemok v centre obce, tak hlučnosť sa navyšuje o ďalších 5 decibelov tak v exteriéri, ako aj 

v interiéri. Citovaná vyhláška zároveň umožňuje zvýšiť hlučnosť o 12 decibelov pri akciách 

nekonaných pravidelne, napr. raz za týždeň, raz za mesiac a podobne. 

 

Predkladatelia projektu podrobnejšie vysvetlili podstatu šírenia hluku a možnosti 

eliminácie hlučnosti tak v samotnom interiéri kultúrneho domu, ako aj v  jeho tesnej blízkosti. 

Zdôraznili to, že samotný projekt kultúrneho domu nie je dobrý z dôvodu realizácie veľkej 

základovej dosky a  vysokého stropu, ktoré sú dôsledkom zvýšenej hlučnosti v priestore 

kultúrneho domu, nakoľko z akustického hľadiska toto zvyšuje čas dozvuku 

nízkofrekvenčných zložiek a priestor z hľadiska akustiky pôsobí dojmom prehlušenia.  Vo 

vonkajších priestoroch sa tento zvuk prejavuje ako dunivý obťažujúci hluk.   

  

Spracovatelia projektu poukázali predovšetkým na možnosti riešenia pretrvávajúceho 

problému, ktorý je predmetom sťažností rodiny Kubínskych. Svoje odporúčania rozdelili do 

dvoch oblastí podľa toho, či sa kultúrne akcie budú konať v exteriéri kultúrneho domu alebo 

v jeho interiéri: 

 

1. Spracovatelia projektu prioritne odporúčajú na zníženie šírenia hluku tak z interiéru, 

ako aj z exteriéru vybudovať na hranici obecného pozemku a pozemku rodiny 

Kubínskych plot, akustickú zástenu, aby bol rodinný dom Kubínskych  chránený pred 

nežiadúcou akustickou energiou, ktorej zloženie je určené v predloženom projekte tak, 

aby sa čo najviac znížila hlučnosť v interiéri rodinného domu sťažovateľov. Výška tejto 

zásteny musí dosahovať minimálne výšku hornej hrany okien druhého nadzemného 

podlažia rodinného domu sťažovateľov. Zástena by mala mať v miestach okien 

rodinného domu sklené otvory minimálne vo veľkosti okien rodinného domu. Otvory 

musia byť dvojsklené s nasledovným zložením: 6 mm  hrúbka skla zo strany kultúrneho 

domu, 14 mm medzera a 4 mm hrúbka skla zo strany rodinného domu sťažovateľov. 

Podľa spracovateľov projektu takéto dvojsklá vyrába spoločnosť Nitrasklo. 

Spracovatelia projektu poukázali na to, že realizáciou tohto návrhu je možné znížiť 

hlučnosť v exteriéri rodinného domu až na požadovanú hranicu hodnôt a rovnako 

v interiéri rodinného domu dosiahnuť vyhovujúce hodnoty určené Vyhláškou č. 

549/2007. V prípade, že by aj po realizácii tejto protihlukovej steny boli hodnoty hluku 

v riešenom rodinnom dome mierne vyššie ako určuje predmetná vyhláška, čo 

spracovatelia projektu nepredpokladajú, potom  



navrhujú spracovatelia projektu následne realizovať opatrenia uvedené v bodoch 2, 3 a 

4 tohto zápisu. 

 

2. Na zníženie nízkofrekvenčného vlnenia v exteriéri kultúrneho domu navrhujú 

spracovatelia projektu vybudovať protihlukovú bariéru – akustickú zástenu na boku 

terasy kultúrneho domu podľa návrhu v projekte, ktorá by tlmila šírenie hlučnosti 

smerom ku domu rodiny Kubínskych a to tak, aby bola plne v súlade s architektúrou 

celého kultúrneho domu. 

 

3. Pri kultúrnych akciách konaných v exteriéri, na terase kultúrneho domu navrhujú 

zníženie hlučnosti  riešiť otočením hlavných osí reproduktorov o 180 stupňov, teda 

premiestniť kapelu alebo iný zdroj zvuku na opačnú strany terasy  k navrhovanej 

akustickej zástene na terase v zmysle predloženého projektu. Tento návrh opačného 

umiestnenia hlavných osí reproduktorov platí aj pre produkcie realizované v interiéri 

kultúrneho domu. Navrhovaným obrátením reproduktorov o 180 stupňov by sa namerali 

v meracom mieste na hranici pozemkov a na Sadovej ulici podstatne nižšie hodnoty 

hlučnosti. 

 

4. Na ďalšie zníženie nízkofrekvenčného vlnenia navrhujú spracovatelia projektu 

v interiéri kultúrneho domu použiť ťažké akustické závesy v priestoroch okien zo strany 

od domu rodiny Kubínskych, ktoré  by utlmili predovšetkým stredné a vysoké 

frekvencie hluku. Okrem tohto navrhujú spracovatelia aplikovať ťažké akustické závesy 

s pohltivým materiálom aj na zadnú stenu javiska. Tieto by sa mali umiestniť  medzi 

ozdobné trámy tak, ako to uvádza predložený projekt.  

 

5. Pri hudobných produkciách odporúčajú obaja spracovatelia dodržiavať ich hlasitosť tak, 

aby hladina zvuku v interiéri kultúrneho domu neprekročila 100 decibelov a v exteriéri 

80 decibelov.  

 

K bodu 3: 

 Predsedníčka Komisie poďakovala spracovateľom projektu za ich návrhy na vyriešenie 

zníženia hlučnosti v citovanom priestore. Komisia predloží navrhnuté odporúčania Obecnému  

úradu v Hamuliakove tak, aby bolo možné čo najskôr začať s ich realizáciou.  

 

Hamuliakovo 26. septembra 2018 

 

Zapísala: 

Ing. Anna K o l l á r o v á 

tajomníčka Komisie 

Schválila: 

Ing. Anna  P a r á k o v á 

predsedníčka Komisie 



 

 

 



 

 

 


