
V š e o b e c n é    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e 

obce Kanianka č.  3/2013 

o čistote obce a verejnom poriadku 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v  K a n i a n k e v súlade s § 6, ods.1 v spojení s § 4 ods.3 písm. h), n) 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, náväzne v súlade so 

zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,  vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Kanianka č.3/2013 o čistote obce a verejnom poriadku. 

 

 

Prvá čast' 

Úvodné ustanovenia 
 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa stanovujú práva a povinnosti 

fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim alebo pôsobiacim na území  obce Kanianka (ďalej len 

"obec"), návštevníkom obce, vlastníkom, správcom, a užívateľom nehnuteľností, verejných 

priestranstiev a iných objektov pri dodržiavaní a zabezpečovaní čistoty obce a verejného poriadku. 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) verejným priestranstvom – miestne komunikácie (obecné komunikácie, ulice, chodníky,)
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námestie, parkoviská, podchody, mosty, nástupné plochy zastávok verejnej dopravy, verejné schody, 

verejná zeleň, tržnice, športoviská, priestory detských hracích zariadení, verejná zeleň, fontány a ich 

súčasti, rekreačné priestory, iné účelové zariadenia a všetky verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve obce na uliciach: Agátová, Banícka, Bojnická cesta, ČSĽA, Hviezdoslavova, Košovská, 

Krátka, Kukučínova, Lazianska cesta, Lesná, Lipová, Lúčna, Lyžiarska, Májová, Mierová, Mlynská, 

Nová, Pionierov, Pod vinicou, Poľovnícka, Porubská cesta, Sládkovičova, SNP, Stará cesta, 

Šípková, Školská, Športová, Štúrova, Tehelná, Veterná, Záhradná, Za lančekon, Zlatná, Pánsky háj.    

Za verejné priestranstvá pre účely tohto VZN sa nepovažujú pozemky, stavby a priestory vo 

vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb ako je obec, alebo na ktorých tieto osoby 

vykonávajú právo užívania, alebo hospodárenia, ako aj nehnuteľnosti ktoré nie sú sprístupnené 

verejnosti, alebo ich sprístupnenie je obmedzené. Pojem verejný priestor je totožný s pojmom 

verejné priestranstvo. 

b)/ Verejným priestranstvom podľa tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 

osobitného zákona 
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c) nehnuteľnosťami - pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom./
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d) inými objektmi - dočasné drobné stavby, zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb, predajné 

stánky a stoly, letné terasy, zariadenia lunaparkov, cirkusov a podobných zariadení, pojazdné 

predajne a pod. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

1/ § 4b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 7 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  

zákon o pozemných komunikáciách 
2/ 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony,  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 



e) zariadením verejného priestranstva - predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na 

verejnom priestranstve napr. lavičky, odpadové nádoby, kvetináče, kontajnery, zariadenia verejného 

osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné 

značky, orientačné tabule, reklamné zariadenia, a pod. 

 

f) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách 

ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou 

pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného života obyvateľov obce. 

 

g) chodníkom - komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od 

vozovky výškovo, alebo iným spôsobom. 

 

h) priľahlým chodníkom - sa pre účely tohto VZN rozumie chodník priľahlý k nehnuteľnosti, ktorá 

sa nachádza v zastavanom území obce alebo priľahlý k  miestnej komunikácii. 

 

i) miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí, 

chodníky a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií. /
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j) osobitným užívaním – (ďalej užívanie verejného priestranstva) sa rozumie napríklad umiestnenie 

zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, zriadenie letných terás pohostinských zariadení, 

umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia pri pohostinských zariadeniach, umiestnenie 

stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných 

atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie 

prístreškov, predmetov a zariadení na verejnom priestranstve, poskytovanie tovarov práca a služieb 

na verejnom priestranstve, užívanie verejného priestranstva  pre informačné, reklamné a propagačné 

zariadenia a podobne. V zásade ide o užívanie verejného priestranstva iným než obvyklým 

spôsobom. 

 

 

Druhá časť 

Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách 
 

Článok 3 

Práva a povinnosti osôb 

 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a 

účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať 

akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, 

nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t.j. pôdy, 

vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod. 

 

2. Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom, a to ako osobitné užívanie, avšak  len 

na základe rozhodnutia alebo súhlasu obecného úradu  Kanianka
 

 

3. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a 

estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
3/ Občiansky zákonník, zákon c. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

4/ § 4b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 7 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 

     zákon o pozemných komunikáciách
  



a) vykonávať telesnú potrebu, odhadzovať odpady/
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(smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky 

jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a iné) mimo nádob, resp. miest na to 

určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadkov zo smetných nádob.
 

b) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu napr. blokovaním stanovišťa zberných 

nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu, 

c) nakladať s odpadom iným spôsobom ako stanovuje zákon o odpadoch a príslušné VZN obce, 

elektro odpad, veľkoobjemový komunálny odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, separovaný 

odpad, biologicko-rozložiteľný odpad je zakázané ukladať do kontajnerov na drobný komunálny 

odpad, ( 110 litrových, 1 100 litrových ), rovnako je zakázané tento odpad ukladať a zhromažďovať 

na stanovišťa zberných nádob a do iných ako nato určených nádob, /
6
 
 

d) vypúšťať, resp. vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie, 

oleje, pohonné látky a inak znečistené látky, 

e) akokoľvek poškodzovať, znečisťovať a ničiť verejné objekty a zariadenia verejného priestranstva; 

zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, 

f) umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia a pútače na iných miestach ako na to 

určených, 

g) bez povolenia obce skladovať stavebné materiály, palivo, stavebný odpad a iné materiály, 

h) skladovať horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky, 

i) ponechávať exkrementy psov, za odstránenie ktorých nesie zodpovednosť osoba vodiaca psa/
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4. Ďalej sa zakazuje : 

a) z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, prášiť 

koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo a obťažovať 

spoluobčanov zápachom a hlukom, 

b) roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel, 

c) grilovať na balkónoch a lodžiách bytových domov, 

d) poškodzovať prvky drobnej a  záhradnej architektúry (lavičky, preliezačky, jazierka, fontány, 

hojdačky, pieskoviská, šmýkačky a pod.), 

e) skladovať dovezený tovar na komunikácii dlhšie ako 24 hodín, 

f) kúpať sa vo fontánach a jej súčastiach a vstupovať do nich 

g) vodenie psov a mačiek na detské ihriská, do areálu ZŠ, MŠ, a na športový asreál, 

h) prikrmovať, budovať útulky, ležoviská či iné chovné zariadenia pre túlavé mačky, chovateľ 

mačky zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva a iných zvierat pred šírením 

prenosných chorôb a parazitov najmä pravidelným očkovaním a odčervovaním, na požiadanie 

príslušných orgánov je povinný preukázať splnenie týchto podmienok,/
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i) jazdiť po verejných priestranstvách obce znečistenými vozidlami, vozidlami s nedostatočne 

upevneným nákladom, ktorý môže byť zdrojom znečistenia priestranstva/
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,  

j) vjazd všetkých  motorových vozidiel k vodnej nádrži v rozpore s zákonom č. 8/2009 Z.z., 

k) strieľať zo vzduchovky a iných strelných zbraní vtákov a živočíchov v intraviláne obce, 

s výnimkou nutnej obrany, ohrozenia človeka zvieraťom alebo odchytu, 

l) stanovať a klásť ohne je možné len v lokalitách na to obcou určených. 

m) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by bola znižovaná ľudská dôstojnosť, 

náboženská, či rasová príslušnosť, 

n) propagovať zakázané produkty, 

o) vypaľovať trávnatý porast
 
, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov a lístie, spaľovať akýkoľvek   

iný biologický odpad a zakladať oheň v zberných nádobách,
/7 

p) propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, pornografiu a pod. 

_____________________________________________________________________________                
5/   § 47, ods.1, písm.d/ , zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

6/   § 39, ods.4, zákona č. 223/2001 o odpadoch,  
7/   § 8, písm. a/, b/, c/, zákč. 314/2001 o ochrane pred požiarmi  

8/   § 6,  zák.č. 282/2002  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov  

9/   § 22 zák.č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti 

10/ § 21, ods. 3, zákč. 8/2009 o cestnej premávke 



5.  Vlastník, správca, nájomca, či užívateľ nehnuteľnosti (stavby, domy, pozemky...) hraničiacej s 

verejným priestranstvom je povinný: 

a) starať sa osvoj pozemok takým spôsobom, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a burín  

a  dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene, 

b) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali a 

nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a 

práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce, 

c) udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. 

iných nežiaducich živočíchov, 

d) steny a priečelia nehnuteľnosti udržiavať v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb a hesiel 

a v takom stave, aby nenarúšali estetický vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov (napr. 

opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody, a pod.), 

e) zo striech odstraňovať nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu 

života a zdravia osôb, 

f) vetvy a konáre stromov a rastlín prerastajúcich cez ploty a hranice súkromných  nehnuteľností 

upraviť tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a 

vykonávaniu údržby miestnych komunikácií, 

 

6. Užívateľom miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev sa zakazuje: 

a) jazdiť po nich vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo svojim nákladom, alebo 

technickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú vozovku,/
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b) jazdiť po nich vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky cestnej premávky upravené všeobecne 

záväzným právnym predpisom;/
 

c) umývať na nich vozidlá s výnimkou nutného čistenia čelného skla, reflektora, koncového a 

smerového svetla a evidenčného čísla vozidla; vykonávať opravy motorových vozidiel a rozoberať 

vozidlá, 

d) odstavovať nepojazdné, havarované vozidlá a vraky vozidiel,/
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7. V prípade čistenia a bežnej údržby miestnych komunikácií, resp. iných činností súvisiacich s 

cestnou premávkou (napr. vyznačovanie vodorovného dopravného značenia) je vodič motorového 

vozidla povinný na výzvu správcu miestnych komunikácií uvoľniť časť komunikácie (resp. iného 

verejného priestranstva) z dôvodu bezproblémového vykonania potrebných prác. 

 

8. Majitelia hospodárskych zvierat sú povinní zabezpečiť, aby sa hospodárske zvieratá voľne 

nepohybovali po miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. 

 

 

Článok 4 

Zodpovednosť za čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií 

 

1. Pod pojmom čistenie verejného priestranstva sa rozumie jeho zametanie, zmývanie, polievanie, 

kropenie, zbieranie odpadu, odstraňovanie burín, blata či iných nečistôt. 

 

2. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je 

povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu. V prípade, že tak 

nevykoná, znečistenie odstráni obec (resp. správca ), a to na náklady toho, kto znečistenie 

(poškodenie) spôsobil. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
11/ § 4, ods.1, písm.a/,  a § 21, ods.3, zák.č. 8/2009 o cestnej premávke 

12/ § 51, zákč. 223//200 o odpadoch 



 

3. Zvolávateľ zhromaždenia /
13

 alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia /
14 

je povinný 

zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene bezprostredne po ukončení 

zhromaždenia alebo podujatia. 

 

4. Subjekty vykonávajúce stavebné úpravy nehnuteľností (napr. zatepľovanie a pod.) sú povinné 

dodržiavať čistotu a poriadok okolia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom/
15

 s 

podmienkami stanovenými v rozhodnutí obce a s týmto nariadením. 
 

5. Vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia dočasných zariadení na prevádzkovanie (pojazdných 

predajní, bufetov, pohostinských zariadení, reštaurácií, obchodných prevádzok pre predaj 

potravinárskeho tovaru, cukroviniek, ovocia, zeleniny a predajných stánkov s občerstvením, letných 

terás) a ostatných dočasných zariadení sú povinní udržiavať a poriadok pred svojimi prevádzkami 

a na prístupových komunikáciách k nim. Aj na tieto subjekty sa vzťahuje povinnosť zabezpečenia 

pravidelného a riadneho vyprázdňovania nádob na drobný odpad. 

 

6. Za čistotu a čistenie chodníkov pred obchodnými prevádzkami, inštitúciami a inými zariadeniami 

zodpovedajú ich vlastníci, prevádzkovatelia alebo užívatelia, a to aj v čase, keď nie sú v prevádzke.  

 

7. Vlastníci, správcovia a užívatelia objektov nehnuteľností sú zodpovední za čistenie vstupných a 

priľahlých chodníkov, t. j. sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou resp. 

schody  boli riadne a včas vyčistené /
16 

 

 

Článok 5 

Zodpovednosť za zimnú údržbu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií 

 

1. Zimná údržba verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov 

sa zabezpečuje podľa potreby odstraňovaním snehu, ľadu, námrazy alebo znečistenia (napr. zvyšky 

posypového materiálu a pod.), pokiaľ vytvárajú, alebo by mohli vytvoriť závady v zjazdnosti a 

schodnosti, a to pluhovaním, zhŕňaním, prípadným odvozom snehu a posypom vhodným 

posypovým materiálom. 
 

2. Zimnú údržbu verejných priestranstiev, zjazdnosť miestnych komunikácií a schodnosť chodníkov 

zabezpečuje obec. 

3. Zimná údržba sa vykonáva podľa dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií, to znamená, že 

sa prednostne zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, ulíc s premávkou verejnej dopravy, nástupných 

plôch zastávok verejnej dopravy,  schodov. 

 

 

 

4. Pri odstraňovaní a hromadení snehu je potrebné dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre 

chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístupy k 

zastávkam verejnej dopravy, kanalizačné vpuste a pod. 

5. V prípade snehovej alebo inej kalamity je fyzická osoba alebo právnická osoba povinná 

uposlúchnuť výzvu obce k súčinnosti pri likvidácii kalamity 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
13/ zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovanom práve v znení neskorších predpisov 

14/ zákon c. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov 

15/ zákon c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
16/ § 9a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 



Článok 6 

Osobitné užívanie verejných priestranstiev 

 

 

1. Použiť verejné priestranstvo na iný účel než ku ktorému je určené, je možné len so súhlasom 

obce. 

 

2. Pod osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumejú činnosti uvedené v čl. 2 ods. 1 

písm. i ako aj: výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej 

súčasti, verejné priestranstvo a zeleň či iný neštandardný spôsob využitia. 

 

3. Každý, komu bol daný súhlas na osobitné užívanie verejného  priestranstva, je zodpovedný za 

udržiavanie čistoty na užívanom priestranstve v zmysle ustanovení tohto nariadenia, zároveň je 

povinný: 

a) užívať verejné priestranstvo tak, aby bolo čo najmenej odnímané pôvodnému účelu,   

b) zabrániť znečisteniu okolia, odstraňovať prípadné znečistenie spôsobené týmto užívaním alebo 

v priamej súvislosti s ním, 

c) vykonať opatrenia, ktorými bude zaistená bezpečnosť užívateľov okolitého verejného 

priestranstva, 

d) ponechať voľný prístup k miestam napojenia inžinierskych sietí, 

e) užívať len vyhradený priestor a dodržiavať  stanovené podmienky určené obcou, 

f) ihneď po ukončení osobitného užívania verejného priestranstva uviesť toto do pôvodného stavu, 

na vlastné náklady a v stanovenom termíne, pokiaľ  obec neurčí inak. 

 

4. Sypké a tekuté materiály musia byť na verejných priestranstvách skladované výhradne v obaloch 

na to určených, alebo zabezpečené, aby nedochádzalo k ich úniku do okolia či k splavovaniu na 

zeleň, spevnené plochy a do kanalizácie 

 

5. Všetky rozkopávky a miesta porušenia spevnených plôch , komunikácií a verejnej zelene musia 

byť uvedené do pôvodného stavu v termíne a za podmienok určených obcou. 

 

6. Nakladať a skladať materiály a tovary na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, ak to nie 

je možné vykonať na súkromnom pozemku. Naloženie a vyloženie musí byť vykonané bez 

zbytočného odkladu. 

 

 

 

Tretia časť 

Dodržiavanie verejného poriadku 
 

Článok 7 

Nočný pokoj  

 

1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie 

verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a 

všeobecne uznávanými pravidlami. 

 

2. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné zachovávať nočný pokoj, ktorý je na celom území 

obce stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod./ 
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3. Nočný pokoj nesmie byt rušený hlasným alebo hlasovým prejavom, t. j. rušivým, obťažujúcim, 

nežiaducim, alebo neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení, alebo hlasovým zvukom 



osôb nad mieru primeranú pomerom. Uvedené nespadá pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred 

zvukom podľa osobitného predpisu, najmä podľa zákona c. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MZ SR c. 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. 

 

 

Článok 8 

Zákaz požívania alkoholických nápojov 

  

1. Na ochranu pred zneužívaním alkoholických nápojov sa vzťahuje osobitný predpis /
18

. V záujme 

zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravého morálneho a fyzického vývoja mládeže a 

ochrany spoločnosti pred nežiaducimi spoločenskými javmi je v celej sídliskovej časti obce a starej 

časti obce  Kanianka na verejne prístupnom mieste zakázané požívať alkoholické nápoje.  

a) sídlisková časť obce – pre potreby tohto VZN je ohraničená z južnej strany katastrálnou hranicou 

s mestom Bojnice, zo západnej strany ohraničená úpätím kopca Kňazové až po lokalitu Patočina, zo 

severnej strany ul. Májová, obytným domom 585 na ul. SNP vrátane, kotolňou PK 4 po hranicu 

priehrady, z východnej strany hranicou vodnej plochy priehrady po pohostinstvo Biela Labuť po 

katastrálne územie obce Kanianka. 

b) stará časť obce – pre potreby tohto VZN je tvorená z južnej strany so sídliskovou časťou, zo 

západnej strany hranicou intravilánu obce až po nový cintorín, zo severnej strany nový cintorín po 

koniec ul. Porubská cesta ( od Poruby ) a z východnej strany hranica ul. Porubská cesta ku 

športovému areálu, následné líniou ku kotolni PK 4 a hranice sídliskovej časti ), 

 

2. Zákaz uvedený v odseku (1) neplatí: 

a) v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celoobecného 

významu, ( jarmok, obecná zabíjačka, predajné trhy, výročné slávnosti a pod.) 

b) v priestoroch letných terás, 

c) na lokality určené obcou. 

 

Štvrtá časť 

Záverečné ustanovenia 
Článok 9 

 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a)  príslušníci Obecnej polície v Kanianke 

b)  osoby poverené orgánmi obce 

c)  poslanci obecného zastupiteľstva 

 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa § 48, 

zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR c. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Obecnej  polície v Kanianke. 

4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 €. 

 

_____________________________________________________________________ 
17/  § 13n , zákona .č. 596/2002  o ochrane zdravia ľudí 
18/ Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 



 

5. Ukladanie pokút ostatnými dozornými a inšpekčnými orgánmi sa riadi osobitnými predpismi./ 
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Článok 10 
Účinnosť nariadenia 

 

1.  Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  

    dňa :  03. 06. 2013 a zvesený dňa : 18.06.2013. 

 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo 

    v Kanianke dňa: 19.6.2013 uznesením č. 338/2013. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kanianka 

    dňa: 20.6.2013 a zvesené dňa : 8.7.2013 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 8.7.2013 

 

 

V Kanianke  dňa :  20.6.2013 

                                                         

                                 

                                               

                                                                                                             Ing. Ivor Husár   

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––– 
19/  napr. zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


