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Obecné zastupiteľstvo v Mužle na základe ust. § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), Ústavného zákona 

č. 460/1992 Zb., Ústavy Slovenskej republiky a  Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

 

VZN č. 2 /2021 
 

o ochrane zdravia a životného prostredia pred nežiadúcimi účinkami elektromagnetického žiarenia 

a o povinnom informovaní obyvateľov obce o vplyvoch a rizikách 

 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenie a predmet úpravy 

 
 

Toto VZN č. 2/2021 obce Mužla usmerňuje činnosti - v súvislosti s osadením, rekonštrukciou, 
výmenou alebo doplnením telekomunikačných zariadení na stavbe verejnej elektronickej 
komunikačnej siete na území obce, výsledkom ktorých je montáž telekomunikačných zaradení, 
zabezpečujúcich vysielanie signálu verejnej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčných 
pásmach presahujúcich 3,4 GHz alebo telekomunikačných zariadení, ktoré ihneď po inštalácii 
nebudú vysielať, ale v budúcnosti dokážu vysielať signály vo frekvenčných pásmach presahujúcich 
3,4 GHz - dôvodom a cieľom ktorých je ochrana zdravia a ochrana životného prostredia pred 
nežiadúcimi vplyvmi a účinkami elektromagnetického žiarenia spôsobeného vyššie uvedenými 
telekomunikačnými zariadeniami, namonotovanými stavebníkom na území obce Mužla, v 
intraviláne alebo extraviláne obce.   



 
 

Čl. II. 
Ochrana zdravia a životného prostredia 

 
 
1. Montáž telekomunikačných zariadení, zakotvených v Čl.I. môže mať nežiadúce účinky a vplyv 

na zdravie ako aj na životné prostredie, zohľadňujeme preto právo ľudí na život a zdravie, 
zakotvené v Čl. 15 ods. (1) a v Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, Ústavného zákona č. 
460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
2. Z uvedených dôvodov musíme zohľadniť tiež aspekty ochrany životného prostredia, podľa 

ustanovenia Čl. 44 ods. (1), (2), (3) Ústavy Slovenskej republiky, Ústavného zákona č. 460/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Čl. III. 
Stavebné konanie 

 
 
1. Príprava stavby – montáž, rekonštrukcia, výmena alebo doplnenie telekomunikačných 

zariadení, zakotvených v Čl.I. - sa zaháji a vykoná zásadne stavebným konaním, nie ohlásením 
stavby.  
 

2. Stavebníkom predložená stavebná dokumentácia, jej prílohy a podrobný technický popis 

zariadení s technickými parametrami musia byť v originálnom vyhotovení.  

 
 

Čl. IV. 
Žiadaná dokumentácia k stavbe  

 
Z pohľadu stavebného konania ide o špecifický typ stavby, ktorá môže mať nežiadúce účinky a 
vplyv na zdravie aj na životné prostredie, Stavebník v rámci stavebného konania stavebnému 
úradu a Obecnému úradu v Mužle predloží: 
- posudok Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 ods. (1) a (2) zákona č.355/2007 Z.z. 

v znení neskorších predpisov k stavbe, 
- certifikát CE na všetky montované zariadenia, 
- ku kolaudácii stavby záväzné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 

ods.(3) písm c) zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. V. 
Povinné informovanie obce a obyvateľov obce na nežiadúce účinky, vplyvy a riziká 

 

1. Právo obyvateľov obce na informácie je zaručeným právom v zmysle Čl. 26 ods. (1) a Čl. 45 

Ústavy Slovenskej republiky, Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov.     

 

2. Z pohľadu stavebného konania ide o špecifický typ stavby, ktorá môže mať nežiadúce účinky 

a vplyv na zdravie a na životné prostredie, preto stavebník paralelne so zahájením 

stavebného konania povinne informuje cez Obecný úrad v Mužle obyvateľov obce: 



- podrobne, detailne o technických parametroch všetkých telekomunikačných zariadení, 

ktoré sú predmetom stavebného konania, 

- o možných vplyvoch a rizikách na zdravie ľudí a zvierat týchto telekomunikačných 

zariadení, 

- o možných vplyvoch a rizikách na životné prostredie týchto telekomunikačných zariadení, 

- o všetkých povoleniach a certifikátoch všetkých telekomunikačných zariadení – ktoré sú 

predmetom stavebného konania - získaných od štátnych orgánov verejného zdravotníctva 

resp. orgánov verejného zdravotníctva Európskej únie.  

 

Čl. VI. 

Činnosti pred kolaudáciou, počas  kolaudácie a po kolaudácii stavby 

 

1. Z pohľadu stavebného konania ide o špecifický typ stavby, ktorá môže mať nežiadúce účinky 

a vplyv na zdravie a na životné prostredie, dôsledkom čoho sa vo VZN zakotvujú činnosti pred 

kolaudáciou, počas kolaudácie a po kolaudácii stavby. 

 

2. Znalec v odbore, ktorého pred zahájením kolaudácie stavby určí Obecný úrad v Mužle počas 

kolaudácie stavby na tvare miesta osobne a dostupnými technickými prostriedkami posúdi 

zhodu namontovaných telekomunikačných zariadení so zariadeniami obsiahnutými v 

stavebnej dokumentácii, ktorá bola predložená na stavebné konanie. 

 

3. Ak sa preukáže nezhoda medzi namonotovanými telekomunikačnými zariadeniami so 

stavebnou dokumentáciou - najmä aki ide o typ a technické parametre telekomunikačných 

zariadení - stavebné konanie sa okamžite ukončí bez stavebného povolenia. 

 

4. Počas kolaudácie stavby sa vykoná meranie intenzity a frekvencie elektromagnetického 

žiarenia, ktoré vysielajú telekomunikačné zariadenia vyšpecifikované v Čl.I. VZN podľa 

platných technických noriem a smerníc.  

 

5. Stavebník alebo prevádzkovateľ stavby je povinný nahlásiť stavebnému úradu a zároveň 

Obecnému úradu v Mužle každú zmenu - intenzity (výkonu) alebo frekvencie vysielania, resp. 

iných parametrov prevádzky telekomunikačných zariadení na stavbe, ktoré sú vyšpecifikované 

v Čl. 1 VZN - ktorá nastane po kolaudácii stavby. Meranie intenzity a frekvencie 

elektromagnetického žiarenia, ktoré vysielajú telekomunikačné zariadenia, vyšpecifikované v 

Čl.I. VZN sa vykoná do 30-ich dní po každej zmene výkonu alebo frekvencie vysielania, resp. 

iných parametrov prevádzky.  

 

6. Meranie intenzity a frekvencie elektromagnetického žiarenia, ktoré vysielajú telekomunikačné 

zariadenia vyšpecifikované v Čl.I. VZN sa vykoná v každom ďalšom kalendárnom roku ku 

kalendárnemu dňu, ktorý je zhodný s kalendárnym dňom nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia v roku nadobudnutia právoplatnosti.  

 

7. Meranie intenzity a frekvencie elektromagnetického žiarenia, ktoré vysielajú telekomunikačné 

zariadenia vyšpecifikované v Čl.1 VZN podľa odst. (4), (5) a (6) zabezpečí stavebník pod 

dohľadom stavebného úradu a znalca v odbore, ktorého určí Obecný úrad v Mužle. Zároveň 

sa výsledky merania podľa ods. (4), (5) a (6) zaprotokolujú a porovnajú sa s úradne 

povolenými hraničnými hodnotami na území Slovenskej republiky podľa §28 odst. (1) a (2) 

zákona č. 355/2007 v zneni neskorších predpisov. Z nameraných výsledkov sa vyhotoví 

podrobná analýza vplyvov na zdravie a na životné prostredie, ktorú vvyhotoví alebo zabezpečí 

stavebník, alebo prevádzkovateľ stavby.  



 

8. Výsledkami meraní podľa ods. (7) spolu s analýzou vlplyvov na zadravie a na životné 

prostredie bude stavebník alebo prevádzkovateľ stavby informovať cez Obecný úrad v Mužle 

obyvateľov obce do 30-ich dní od získania protokolu meraní, resp. od dokončenia a 

zhotovenia analýzy vplyvov. 

 
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Obecné zastupiteľstvo v Mužle sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 2/2021 pod číslom 

uznesenia:  18/21042021. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli Obce Mužla.  

 

 
 
 
 
V Mužle dňa 21.04.2021         
 

 
Ing. Iván Farkas, v.r.  
    starosta obce  

 
 
 
 
Návrh VZN pred schválením bol vyvesený:  06.04.2021 
zvesený: 22.04.2021 
 
 
VZN po schválení bol vyvesený:  22.04.2021 
zvesený :  10.05.2021 
 

 

 

 

 


