
Zoznam platných Všeobecne záväzných nariadení v obci 

Kanianka k 10. 10. 2019 

 

 

VZN 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom 

VZN 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 

na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2019 

VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a 

stravu dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka 

VZN 4/2019 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka 

VZN 5/2019 Zásady hospodárenia z majetkom obce  

VZN 6/2019  O  výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

a stravu dieťaťa  v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka 

 VZN 7/2019  O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka 

 

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2019 

VZN 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019 

 

VZN 2/2017, ktorým sa mení VZN o čistote obce a verejnom poriadku 

VZN 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kanianka 

VZN 4/2017 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kanianka 

VZN 5/2017 o používaní pyrotechniky na území obce Kanianka 

 

VZN 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území 

obce Kanianka 

VZN 3/2016 podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 

území obce Kanianka 

VZN 4/2016 Trhový poriadok 

http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN1.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-2.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-2.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-3.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-3.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2019/03/VZN-42019-o-poskytovaní-dotácií.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2019/03/VZN-52019-zasady-hospodarenia-z-majetkom-obce-podpísané-platné.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2019/03/VZN-62019-ZŠMŠ-podpísané-platné-.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2019/03/VZN-62019-ZŠMŠ-podpísané-platné-.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-22018-pre-rok-2019-DaP.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-22018-pre-rok-2019-DaP.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2018/01/VZN-32018na-rok-2019-DzN.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2017/03/VZN-22017-ktorým-sa-mení-VZN-o-čistote-obce-a-verejnom-poriadku.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2017/03/VZN-32017-ÚPN-schválené.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2017/03/VZN-42017-o-psoch-schválené.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2017/03/VZN-52017-zábavná-pyrotechnika-003.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%201ovzdusie.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%201ovzdusie.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2016/02/VZN%203%20podmieny%20na%20trhovom%20mieste.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2016/02/VZN%203%20podmieny%20na%20trhovom%20mieste.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%204%20Trhov%C3%BD%20poriadok.pdf


VZN 5/2016 ktorým sa určuje názov novej ulice Východná 

  

VZN č. 1/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 

VZN č. 3/ 2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd v podmienkach obce Kanianka 

 

VZN č.  6/2012 o čase predaja a čase poskytovania služieb v prevádzkarňach v obci Kanianka 

 

VZN č.  5/2011 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o povinnosti vypracovať a 

aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov v obci Kanianka 

VZN č.  3/2011 Štatút obce Kanianka 

 

VZN č. 1/2009 ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb obce 

Kanianka 

VZN č.  1/2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka ktorým sa určujú názvy 

nových ulíc 

VZN č. 1/2006  o určení miest na vylepovanie plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu a voľby 

prezidenta SR. 

VZN č.  1/2004 o určení školského  obvodu obce Kanianka 

VZN č.  4/2003 o reklamných tabuliach, plagátových plochách a reklamných informačných 

a propagačných zariadeniach 

VZN č.  3/2003 o uzatváraní nájomných zmlúv s nájomcami nájomných bytov v bytových 

domoch + doplnok č.  1 

VZN č.  16/2000 o odchyte  túlavých zvierat a o povinnosti chovateľov psov v obci Kanianka 

VZN č.  11/96 o použití blokovacie zariadenia na zabránenie odjazdu motorových vozidiel 

VZN č.  4/1992 o odťahovej službe v obci Kanianka 

VZN č. 3/1992 o zriadení obecnej polície.  

http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%205%20ul.%20V%C3%BDchodn%C3%A1.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%20vodovody%20a%20odpadov%C3%A9%20vody.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%20vodovody%20a%20odpadov%C3%A9%20vody.pdf
http://www.kanianka.sk/wp-content/uploads/2013/01/VZN%20vodovody%20a%20odpadov%C3%A9%20vody.pdf

