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Obec Hýľov, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 5. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené  
z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci. 

 

Článok 1  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§1 

Premet úpravy 

Všeobecné záväzne nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje činnosti, ktorých vykonávanie 
je zakázané, alebo obmedzené na určitý čas, alebo na určitom mieste z dôvodu zabezpečenia 
verejného poriadku v obci. 

§2 

Základné ustanovenia 

Obec Hýľov zabezpečuje verejný poriadok v obci pri výkone samosprávy.1) 

 

Článok 2 

PRAVIDLÁ ZABEZPEČENIA VEREJNÉHO PORIADKU V OBCI 

§3 

Pravidlá pre starostlivosť o zeleň 

Údržbu zelene inými, ako mechanickými nástrojmi, najmä údržbu zelene motorovými mechanizmami 
je na území obce zakázané v nedeľu vykonávať v čase 6.00 – 22.00  hod. Zákaz sa nevzťahuje pre 
prípady odstránenia kalamity po živelných pohromách. 

§4 

Pravidlá pre manipuláciu s drevom a drevnou hmotou 

Manipuláciu s drevom, drevnou hmotou, s rezivom, ich spracovanie motorovými mechanizmami 
(napr. motorová píla, cirkulárka, fréza, hobľovačka apod.) je na území obce zakázané vykonávať v 
nedeľu v čase 6.00 - 22.00 hod. Zákaz sa nevzťahuje pre prípady odstránenia kalamity po živelných 
pohromách. 

 

 

                                                      
1 §4 odsek 3 písmeno n) zákona o obecnom zriadení 
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Článok 3 

KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA 

§5 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec. 

§6 

Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.2) 

 

 

Článok 4  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§7 

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hýľove dňa 25.11.2020 
a schválilo ho uznesením č. 37/2020. 

§8 

Všeobecne záväzne nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené na 
webovom sídle obce dňa 04.12.2020. 

§9 

Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia. 
 
 
 
 
 
 
V Hýľove, dňa 

 
 
 
 
 
 

................................................ 
 Bc. Júlia Kočíková  

starostka obce 

                                                      
2 najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


