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Obecné zastupiteľstvo v Hýľove v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2019 

o verejnom poriadku 

 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce vrátane starostu a poslancov OZ, 

obyvateľov, návštevníkov, fyzické a právnické osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území 

obce, zabezpečujúce zásobovanie, pre vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností a pre 

ostatné osoby prechádzajúce cez obec alebo zdržujúce sa na území obce. 

  Cieľom  tohto  nariadenia  je  dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie 

životných  podmienok obyvateľov obce, ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie,  

zabraňovať jeho  znečisťovaniu  a zlepšovať estetický  vzhľad obce, pričom dodržiavanie 

verejného poriadku a všeobecnej čistoty v obci je jedným zo základných predpokladov  kvality  

susedského  a  občianskeho  spolunažívania,  ochrany  a zveľaďovania životného prostredia. 

 

 

Článok 2 

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

 

1. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn 

tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú právne 

vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru podmienkou riadneho 

spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme. 

2. Územie obce je katastrálne územie obce Hýľov: zastavané územie i miesta mimo zastavaného 

územia. 

3. Verejným priestranstvom je každé miesto, ktoré slúži verejnosti, je verejne prístupné a ktoré 

možno obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky vo vlastníctve obce, miestne 

komunikácie, autobusové zastávky, parky, cintorín, ihriská, kultúrne a pamiatkové zariadenia. 

Okrem verejného priestranstva je verejne prístupným miestom aj každé miesto, trvale alebo 

prechodne slúžiace verejnosti, je pre tento účel zriadené a je voľne prístupné. Sú to 

nástupištia, prístrešky zastávok verejnej dopravy, predajne potravín, prevádzky poskytujúce 
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služby, budova úradu samosprávy, areály školy a predškolského zariadenia (Bližšia špecifikácia 

verejných priestranstiev je súčasťou Prílohy č. 1). 

4. Verejným zariadením sa na účely tohto VZN rozumie najmä verejné osvetlenie, plochy určené 

na zverejňovanie oznamov, lavičky, hojdačky a všetko súvisiace príslušenstvo. 

5. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty, najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá. 

Verejná zeleň je spravidla majetkom obce, je to plocha zelene, ktorá je verejnosti voľne 

prístupná (Bližšia špecifikácia plôch verejnej zelene je súčasťou Prílohy č. 1). 

6. Nočným pokojom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja 

a odpočinku obyvateľov obce. Čas nočného pokoja je od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

7. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 

priestupok označené v zákone č. 372/1990 Zb., alebo ide o porušenie tohto VZN, ak nejde 

o správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov. 

8. Vozidlá na účely tohto VZN sú všetky motorové vozidlá, osobné, nákladné, vrátane prívesov 

a návesov, traktory vrátane prívesov, poľnohospodárske, stavebné a iné stroje. 

 

 

Článok 3 

UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU 

 

1. V záujme ochrany života, zdravia, majetku a bezpečnosti občanov s cieľom zabezpečiť vzhľad 

a životné prostredie v obci sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

a) svojvoľne zakladať skládky odpadu mimo miest na to určených; 

b) znečisťovať verejné priestranstvo smetím, papiermi, ohorkami cigariet, zvyškami jedál, 

odpadkami z domov a ukladať ich mimo zberných nádob; 

c) spaľovať smeti a domový odpad v smetných nádobách; 

d) skladovať na verejných priestranstvách stavebný materiál, stavebný odpad, palivo bez 

povolenia obce; 

e) skladovať na verejných priestranstvách ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné 

látky; 

f) parkovaním zamedzovať prejazd záchrannej služby, hasičov, vozidiel technických služieb 

a vozidiel zimnej údržby; 

g) poškodzovať, znečisťovať, ničiť verejné priestranstvá a zariadenia, budovy, oplotenia, 

poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, vyrubovať stromy a kríky na verejných priestranstvách; 

h) užívať verejné priestranstvá a verejne prístupné miesta, ktoré sú vo vlastníctve obce 

v rozpore s účelom ich využitia a to parkovaním a odstavovaním motorových vozidiel na 

verejnej zeleni a neoprávneným parkovaním na chodníkoch; 
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i) poškodzovať, znečisťovať a ničiť majetok obce, všetkých fyzických a právnických osôb, 

nachádzajúci sa na území obce; 

j) vhadzovať do korýt vodných tokov akékoľvek predmety, ktoré by mohli spôsobiť ich 

znečistenie; 

k) do vodných tokov a kanalizácie vypúšťať alebo vylievať obsah žúmp a iné škodlivé 

tekutiny schopné ohroziť užívateľov vody a stav fauny a flóry; 

l) venčenie psov na verejnej zeleni, pohyb psov bez sprievodu majiteľa, nočné vypúšťanie 

psov na verejné priestranstvá; 

m) odoberať pitnú vodu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení pre účely umývania 

dopravných prostriedkov, zalievania záhrad a trávnikov, napúšťania bazénov. 

 

Článok 4 

DORŽIAVANIE NOČNÉHO POKOJA 

 

Pre zabezpečenie nočného pokoja v obci je potrebné rešpektovať hlavne nasledovné zásady:  

1. Všetky  osoby  nachádzajúce  sa  v obci,  sú  povinné  zachovávať celoročne  nočný  pokoj v 

súlade s týmto nariadením. 

2. V čase nočného pokoja  sú  osoby  prevádzkujúce,  obsluhujúce  alebo  používajúce zariadenia 

generujúce  zvuk  a vibrácie  (stroje,  technologické  a technické  zariadenia, vozidlá  a pod.) 

povinné zamedziť vzniku a šíreniu hluku a vibrácií nad prípustnú mieru.   

3. Zvuková  produkcia,  reprodukovaná  hudba,  hudobné  nástroje,  rozhlasové  a televízne 

prijímače   sa   môžu   používať len takým spôsobom, aby nezúčastnené osoby neboli 

produkovaným hlukom a vibráciami rušené. 

 

Článok 5 

POUŽÍVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV 

 

1. Pyrotechnické výrobky je  možné  na  území  obce  Hýľov používať iba  v  termíne  od 31.  

decembra do 1.  januára nasledujúceho kalendárneho roka a to aj v čase nočného pokoja 

v noci z 31. decembra na 1. januára. 

2. Výnimky v termínoch povoľuje starosta obce (výnimka musí byť podmienená  súvislosťou  s: 

konaním  významného  rodinného  podujatia  –  okrúhle  životné jubileum, svadba a rôzne 

výročia alebo s konaním významnej kultúrno-spoločenskej udalosti) na  základe  písomnej  

žiadosti podanej  obci  najneskôr 5  pracovných  dní  pred plánovaným termínom použitia 

pyrotechnických výrobkov.  

3. Po  udelení  predmetnej  výnimky  je  obec  povinná  zabezpečiť zverejnenie  informácie o 

dátume,  mieste  a čase  použitia  pyrotechnických  výrobkov v miestnom rozhlase a na 
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internetovej stránke obce Hýľov a to minimálne jeden deň pred ako aj v deň konania takejto 

činnosti.  

 

Článok 6 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY A SANKCIE 

 

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, 

poverených pracovníkov obecného úradu v Hýľove a Komisiou pre verejný poriadok. 

2. V zmysle §47 a §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupku sa dopustí ten, kto 

okrem iného: 

a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci;  

b) poruší nočný kľud; 

c) vzbudí verejné pohoršenie; 

d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné 

zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá 

povinnosť upratovania verejného priestranstva; 

e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje 

alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie; 

f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí 

alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku; 

g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie; 

h) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo návodom na ich používanie.  

i) priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností, ustanovených 

týmto VZN, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 

3. Pri ukladaní sankcií sa postupuje podľa všeobecne záväzných predpisov v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Pokutu v rámci blokového konania môže ukladať starosta obce, ak je priestupok dostatočne 

zistený a preukázaný. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 100 

eur, za priestupok podľa odseku 2 písm. e) až g) pokutu do 300 eur, za priestupok podľa odseku 

2 písm. h) pokutu do 500 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. i) pokutu do 33 eur. 

5. Pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v tejto veci konanie o uloženie pokuty. 

6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o porušení VZN. 

7. Pokuta uložená obcou je príjmom obce. 
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Článok 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Hýľov 

v lehote uvedenej v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

2. VZN bolo schválené uznesením OZ č. 7/2019 zo dňa 07.02.2019 a nadobúda účinnosť dňom 

07.02.2019. 

 

 

Bc. Júlia Kočíková 

starostka obce Hýľov 
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Príloha č. 1 

 

Špecifikácia verejných priestranstiev a plôch verejnej zelene 

Na účely Všeobecne záväzného nariadenia obce Hýľov č. 1/2019 o verejnom poriadku sa za 

verejné priestranstvá obce považujú nižšie uvedené pozemky evidované v katastri 

nehnuteľností Okresného úradu Košice – okolie, v katastrálnom území obce Hýľov: 

Miestne komunikácie - parcely č.:  Verejná zeleň - parcely č.: 

 

5/2 

25/2 

28/3 

33/2 

35/2 

55 

74 

77/1 

77/2 

80/1 

80/2 

80/3 

114/2 

115/1 

171 

172 

173/2 

178/2 

182/2 

182/3 

209 

216 

226 

250/2 

 

 

 

255/2 

260/2 

263/2 

285/2 

310/2 

314/2 

315/2 

333/2 

339/2 

341/2 

359/2 

365/2 

369/2 

374/2 

389 

390 

391/1 

391/2  

392  

394 

395/1 

395/2 

560/112 

560/113 

 

 

 

49 

50 

75 

76 

81 

210/4 

212/2 

213 

214 

215/2 

291 

292/3 

293/1 

293/3 

300/1 

301 

303 

363/1 

364 

387 
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Situačná mapa obce Hýľov znázorňujúca rozsah verejných priestranstiev (ružové zvýraznenie) 
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