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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa  § 6 ods.1 č. 369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona  č. 
102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky  č. 1/2013 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v meste Malacky 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1)    Toto   všeobecne    záväzné     nariadenie  
(ďalej len „nariadenie“) upravuje niektoré 
podmienky evidencie psov a obmedzenia 
vstupu a voľného pohybu.  
 
(2)    Toto   nariadenie    sa     nevzťahuje     na 
služobných  psov  používaných  podľa 
osobitných  predpisov1). 
 

§ 2 
Výklad základných pojmov 

 
(1)    Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) nebezpečným psom každý pes, ktorý 
pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby 
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 
núdzi,2) 

b) voľným pohybom psa  pohyb  psa bez 
vôdzky mimo chovného priestoru  alebo 
zariadenia na chov; za voľný pohyb  psa sa 
nepovažuje pohyb zvláštneho psa  bez 
vôdzky mimo chovného priestoru  alebo 

                                                 
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 Slovenskej národnej rady 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov a pod. 

2) § 2 písm.  b)  zákona  č. 282/2002  Z. z.,  ktorým  sa   
    upravujú  niektoré  podmienky  držania  psov  a § 24  
    a 25 Trestného zákona  

zariadenia na chov, ak je na základe výcviku 
ovládaný osobou, ktorá ho vedie,3) 

c) verejným priestranstvom pozemky vo 
vlastníctve mesta Malacky alebo pozemky 
v správe alebo v nájme mesta Malacky, ktoré 
sú verejne prístupné a možno  ich obvyklým 
spôsobom používať, pokiaľ ich užívanie 
mesto neobmedzilo. 

 
§ 3 

Evidencia psov 
 

(1)  Psa, ktorý podlieha evidencii4), prihlási 
jeho držiteľ na Mestskom úrade Malacky 
(ďalej len „úrad“).    
 
(2)    Do evidencie sa zapisuje 

a)  evidenčné číslo psa, 

b)  tetovacie číslo alebo údaj o  čipovaní 
psa, ak ho pes má,   

c)  meno, priezvisko a  adresa trvalého 
pobytu držiteľa psa, 

d)  umiestnenie chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov v  ktorom sa pes na území 
mesta Malacky zdržiava, ak sa   
umiestnenie  nezhoduje s  miestom trvalého 
pobytu držiteľa psa, 

e)  úhyn psa, 

f)  strata psa.   

 

                                                 
3)  § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z. 
4) § 3 ods.1 zákona č.282/2002 Z. z. 
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(3)     Úrad   overí   úplnosť   údajov,    potvrdí 
držiteľovi splnenie prihlasovacej povinnosti   
a vydá mu evidenčnú známku  psa ( ďalej  len 
„ známka“).  
 
(4)   Prvú známku vydá mesto bezodplatne. 
 
(5) Každú     zmenu  skutočností  a   údajov       
uvedených v odseku 2 držiteľ psa nahlasuje 
úradu kde je alebo má byť evidovaný do 30 
dní od ich vzniku.  
 
(6)     Držiteľ    psa     preukazuje totožnosť 
psa známkou. Známka je viditeľne 
umiestnená na obojku psa a je neprenosná na 
iného psa. 
     
(7)   Odcudzenie,   zničenie   alebo  stratu 
známky držiteľ psa oznamuje úradu do 14 dní 
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky zistil.    
 
(8) Úrad  vydá   držiteľovi   psa    náhradnú  
známku za úhradu vo výške 3 eur.5)   
 
    

§ 4 
Obmedzenia vstupu so psom 

 
(1)  Zakazuje  sa  vstup  so  psom  na  tieto 
verejné priestranstvá,   ktoré   sú   v  majetku,  
alebo  v správe mesta  

a)  detské ihriská a pieskoviská, 

b)  areály školských, mimoškolských a 
 predškolských zariadení, 

c) mestské kúpalisko a mestskú plaváreň, 

d)  mestské cintoríny, 

e) do kultúrnych zariadení.   

(2)  Zákaz vstupu so psom do lokalít 
uvedených  v odseku 1 je viditeľne označený 
nápisom „Zákaz vstupu so psom“.  Označenie 
zabezpečí osoba, ktorá má k nehnuteľnosti 
právny vzťah, na vlastné náklady.   
 
                                                 
5)  § 3 ods. 6 zákona č. 282/2002  Z. z.   

§ 5 
Voľný pohyb psov 

 
(1) Voľný pohyb psov je zakázaný 
v Zámockom parku a na miestach, ktoré sú 
viditeľne označené nápisom „Voľný pohyb 
psov zakázaný“.  
 

§ 6  
Záverečné ustanovenia 

 
 (1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č.11/2013 dňa 21. februára 
2013. 
 
(2)  Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné  nariadenie  mesta   Malacky   č. 
3/2012,  ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky   držania    psov  v  meste  
Malacky  zo  dňa  30. apríla 2012. 
 
(3)    Toto  nariadenie  nadobúda  účinnosť 
28. marca 2013. 
       
 
V Malackách  7. marca 2013  
                  
 
 
 
 
                                   RNDr. Jozef  Ondrejka 
                                          primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


