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Všeobecné záväzné nariadenie obce Kanianka č. 4/2017 o niektorých 

podmienkach držania psov na území obce Kanianka. 

 
 Obec Kanianka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie.  

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je ustanoviť sumu 

úhrady za vydanie náhradnej známky, ustanoviť podrobnosti o vodení psa, vymedziť miesta, 

kde je voľný pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný a ustanoviť 

podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Kanianka.  

2.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných 

predpisov.
1) 

 

 

Článok 2 

Verejné priestranstvo 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia verejným priestranstvom sú všetky miesta, ktoré 

slúžia na verejné užívanie.  

 

Článok 3 

Vydanie náhradnej známky  
 

Pri odcudzení, stratení alebo poškodení známky, obec Kanianka vydá držiteľovi psa náhradnú 

známku za úhradu 2,5 eura.  

 

Článok 4 

Vodenie psa 

 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov možno len na vôdzke, bezpečne 

pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi 

tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.  

2. Pes musí byť mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, riadne a viditeľne označený 

známkou.  

3. Osoba, ktorá vedie psa alebo nad ním vykonáva dohľad, preukazuje totožnosť psa evidenčnou 

známkou.  

 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1)   
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore 

väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon 

Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži. 
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Článok 5 

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa 

a zákazu vstupu so psom
 

 

1. Voľný pohyb psa na území obce je zakázaný:  

- na všetkých verejných priestranstvách obce  (uliciach, miestnych komunikáciách, parkoviskách, 

odstavných plochách, chodníkoch,  športových ihriskách a pod.) podľa zoznamu, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tohto VZN a ktoré sa nachádzajú v území vymedzenom na mape obce, ktorá tvorí Prílohu č. 2 

tohto VZN.  

2. Vstup so psom je zakázaný:  

- do budovy obecného úradu na ul. SNP 583, Kanianka v rátane pošty a ostatných subjektov 

sídliacich v tejto budove 

- do areálov škôl a školských zariadení, na športové ihriská, do priestorov maloobchodných 

prevádzok ponúkajúcich sortiment potravín a nápojov, okrem prípadov, keď na to dá súhlas majiteľ 

prevádzky. 

- na detské ihriská a pieskoviská, cintoríny, pietne miesta, do kostolov, do zdravotníckych zariadení, 

do kultúrnych  a spoločenských zariadení.  

3. Miesta vymedzené podľa odseku 1 a 2 sú viditeľne označené piktogramami na hraniciach územia 

a pred objektmi, na ktoré sa vzťahujú.  

4. Zákaz vstupu podľa odseku 2 tohto článku sa nevzťahuje na vodiaceho psa. 

  
Článok 6 

Znečisťovanie verejných priestranstiev 
 

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, alebo vykonáva dohľad povinný 

výkaly bezprostredne odstrániť primeraným spôsobom (prostredníctvom vreciek z PVC, alebo 

papierových vreciek, a pod.).  

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kanianke  dňa 24.5.2017 

uznesením č. 281/2017. 

2. Jednotlivé časti a ustanovenia, ktoré by boli v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi 

a medzinárodnými zmluvami sú neplatné; v takomto prípade sa  postupuje podľa platnej právnej 

normy. Ostatné ustanovenia ostávajú platné a účinné. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov 

na území obce Kanianka sa ruší VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov  zo dňa 

03.12.2015. 

4.  Toto VZN nadobúda účinnosť 1.7.2017. 

 

V Kanianke, dňa 25.5.2017                                          

 

                                                                                                   Ing. Ivor Husár 

                                                                                                     starosta obce 
 

vyvesené   dňa : 25.5.2017 

zvesené    dňa:    
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Príloha č. 1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo: VZN 4/2017 

 

o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kanianka  
 

Zoznam názvov ulíc (ďalej len „Ul.“), miestnych komunikácií, parkovísk, odstavných plôch, 

parkov a ostatných verejne prístupných miest v obci Kanianka, na ktorých je zakázaný voľný 

pohyb psov:  
 

 1. Ul. Agátová  

 2. Ul. Banícka  

 3. Ul. Bojnická cesta 

 4. Ul. ČSĽA 

 5. Ul. Hviezdoslavova  

 6. Ul. Košovská 

 7. Ul. Krátka 

 8. Ul. Kukučinova  

 9. Ul. Lazianska cesta 

10. Ul. Lesná 

11. Ul. Lipová 

12. Ul. Lúčna 

13. Ul. Lyžiarska 

14. Ul. Májová 

15. Ul.  Mierová 

16. Ul.  Mlynská 

17. Ul. Nová 

18. Ul. Pionierov 

19. Ul. Pod vinicou 

20. Ul. Poľovnícka 

21. Ul.  Porubská cesta 

22. Ul. Sládkovičova 

23. Ul. SNP v rátane: pešia zóna, priľahlé parkoviská a odstavné plochy 

24. Ul. Stará cesta 

25. Ul. Šípková 

26. Ul. Školská v rátane:  priľahlé parkoviská a odstavné plochy až po priehradu. 

27. Ul. Športová 

28. Ul. Štúrova  

29. Ul. Tehelná 

30. Ul. Veterná 

31. Ul. Záhradná 

32. Ul. Ružová  

33. Ul. Pánsky háj 

34. Ul. Za lančekom 

35. Ul. Zlatná 

36. Ul. Východná l 

37. Miestne komunikácie, oddychové zóny a verejná zeleň nachádzajúca sa na sídlisku a v individuálnej 

zástavbe 
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Vzor nálepky, alebo tabuľky na označenie miest, kde je zákaz voľného 

pohybu psov. 

Miesta vyznačené v prílohe č.1 
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Vzor nálepky, alebo tabuľky na označenie miest, kde je zákaz vstupu 

so psom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


