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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY 

 
 

č. 9/2009 
o chove a držaní zvierat na území mesta Malacky 

 
Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat na území mesta 
Malacky. 
  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť práva 
a povinnosti chovateľov, majiteľov a 
držiteľov zvierat  vo vzťahu k spoluobčanom 
a  k  životnému prostrediu, v záujme 
vytvorenia zdravých životných podmienok 
a zvýšenia ochrany občanov pred možným 
negatívnym vplyvom z chovu a držania 
zvierat a v záujme ochrany zvierat 
a dodržania čistoty v meste.   
 
2. Chov spoločenských a úžitkových zvierat  
na území mesta je  možný  pri dodržaní 
veterinárnych, hygienických, stavebných 
predpisov a predpisov na ochranu životného 
prostredia.   
 
3. Toto VZN sa na chov a držanie psov 
vzťahuje primerane, podmienky držania psov 
v meste  Malacky sú upravené v samostatnom 
všeobecne záväznom nariadení.     
 
4. Toto VZN sa nevzťahuje na chov a držanie: 
a) zvierat chránených zákonom, 
b) zvierat v  poľnohospodárskych 
organizáciách, 
c) zvierat v špecializovaných obchodoch so 
zvieratami, 
d) zvierat vo veterinárnych zariadeniach, 
e) zvierat v  zariadeniach pre vedecko-
výskumné účely, 
f) zvierat cirkusov, pojazdných zverincov.   
 

 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Chovateľom pre účely tohto VZN sa 
rozumie každá fyzická osoba alebo právnická 
osoba, ktorá hoci len prechodne chová zviera 
alebo zvieratá. 
 
2. Majiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 
vlastníkom zvieraťa. 
 
3. Držiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie 
zodpovedná osoba, ktorá manipuluje so 
zvieraťom, alebo ten u koho sa zviera 
nachádza prechodne. 
 
4. Hospodárske zviera je zviera, ktoré 
chovateľ chová alebo drží najmä na účely 
úžitkovej produkcie. 
Hospodárske zvieratá sú: 
a)  úžitkové veľké  
-  hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce, 
kozy, osly,  
b)  úžitkové malé   
-  hydina: hrabavá, vodná, 
-  kožušinové: králiky, nutrie, norky, činčily, 
líšky, 
c)  holuby, 
d)  včely. 
5. Spoločenské zviera je zviera 
domestikovaného druhu psa, mačky, fretky, 
králika, okrasné ryby, ktoré je chované 
v domácnosti vlastníka alebo držiteľa na 
naplnenie jeho záľuby, poskytovania 
spoločnosti alebo na ochranu domácnosti 
a majetku chovateľa.    
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6. Divé zviera je zviera, ktoré bolo vyňaté zo 
svojho biotopu alebo sa narodilo v zajatí a je 
držané v zajatí.  
 
7. Ostatné zvieratá.  
 
8. Verejné priestranstvá sú miesta, ktoré 
slúžia na verejné užívanie – sú verejne 
prístupné. Sú to najmä: komunikácie, 
chodníky, námestia, mosty, parkoviská, 
cintoríny, plochy verejnej zelene atď.. 
 

Článok 3 
Zákaz chovu a držania zvierat 

 
1. Zakazuje sa chov a držanie: 
a) voľne žijúcich zvierat, jedovatých hadov 
a jedovatých článkonožcov, okrem chovu na 
účely vedecko –výskumné, diagnostické a na 
účely zabezpečovania reprodukčného procesu 
v chovných zariadeniach na to určených, 
b) cudzokrajných exotických zvierat 
a živočíchov, okrem tých, ktoré  sa získajú 
kúpou v predajných zariadeniach na to 
určených a schválených príslušným orgánom 
veterinárnej správy, 
c) hospodárskych zvierat v bytových domoch 
(na balkónoch, lodžiách, v pivničných 
priestoroch)  a garážach.    
 
2) Zakazuje sa chov a držanie zvierat: 
a) v areáloch predškolských a  školských 
zariadení, 
b) na detských ihriskách a pieskoviskách, 
priestoroch vymedzených pre hry detí, 
c) na štadiónoch a verejných športových 
ihriskách, kúpaliskách, 
d) na cintorínoch,  
e) v kultúrnych, vzdelávacích zariadeniach,  
f) v zariadeniach potravinárskej výroby, 
verejného a  spoločenského stravovania, 
v obchodoch s  potravinami a 
v zdravotníckych zariadeniach.    
Zákaz sa nevzťahuje na vodiacich psov. 
      

Článok 4 
Práva a povinnosti chovateľa, držiteľa 

a majiteľa  zvieraťa (ďalej len „chovateľ“) 
 
1. Chovateľ má právo: 

a) na chov, alebo držanie zvierat podľa tohto 
nariadenia, 
b) na úhradu škody, ktorá bola spôsobená 
jeho zvieratám podľa všeobecne platných 
predpisov. 
 
2. Chovateľ je povinný: 
a) pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť 
zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie 
zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám 
a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok 
pohybu, 
b) dbať na to, aby sa chovom, držaním zvierat 
neohrozovalo zdravé životné prostredie 
a životné podmienky spoluobčanov a aby 
neboli narušované vzťahy medzi občanmi, 
nedovoliť, aby chov a držanie zvierat 
nadmerným spôsobom rušil a obťažoval 
občanov hlukom, zápachom a pevnými 
a tekutými odpadmi, 
c) chovať a držať zvieratá len v ohradených 
a zabezpečených priestoroch a urobiť 
opatrenia na zabránenie úteku alebo úniku  
zvierat z chovného priestoru a neplánovaného 
alebo nežiaduceho  rozmnožovania,   
d) zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu 
likvidáciu výkalov, ktoré zviera vyprodukuje 
v chovnom priestore alebo v zariadení 
chovateľa zvieraťa,      
e) zabezpečovať deratizáciu a dezinsekciu 
objektov na účinné ničenie hlodavcov  
a hmyzu minimálne 2 krát ročne (v jarnom 
a jesennom období), v  prípade potreby aj 
viackrát,   
f) dodržiavať veterinárne predpisy o chove 
zvierat, zabezpečovať pravidelné  povinné 
očkovania zvierat, 
g) dodržiavať opatrenia určené na 
predchádzanie vzniku, zdolávanie 
a zamedzenie  šírenia nákaz hromadných 
ochorení zvierat a chorôb prenosných zo 
zvieraťa na človeka a naopak, 
h) v prípade poranenia človeka zvieraťom 
okamžite zabezpečiť veterinárne vyšetrenie 
zvieraťa a výsledky vyšetrenia odovzdať 
poškodenému, 
i) s uhynutým zvieraťom naložiť podľa 
pokynov veterinárnej správy, 
j) nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe aspoň jeden pracovný 
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deň vopred  plánované zabitie hovädzieho  
dobytka alebo ošípaných na súkromnú 
domácu spotrebu a dodržiavať pritom ďalšie 
požiadavky vyplývajúce s § 23 zákona č. 
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,  
k) zabraňovať vzniku škôd na majetku, 
prírode a životnom prostredí, ktoré by zviera 
mohlo spôsobiť, spôsobenú škodu chovaným 
alebo držaným zvieraťom nahradiť v zmysle 
platných predpisov.  
 
3. Chovateľ nesmie: 
a) zviera týrať, opustiť zviera s úmyslom 
zbaviť sa ho vypustením v meste, do voľnej 
prírody a usmrtiť zviera bez primeraného 
dôvodu, 
b) dovoliť voľný pohyb zvierat na verejných 
priestranstvách, vodiť zviera môže iba osoba, 
ktorá je psychicky a fyzicky spôsobilá zviera 
ovládať v každej situácii, pričom je povinná 
predchádzať tomu, aby zviera ohrozovalo 
človeka alebo zvieratá,  
c) porušovať chovom a držaním zvierat 
veterinárne a hygienické predpisy, všeobecné 
nariadenia mesta, verejný poriadok v meste, 
nesmie ohrozovať zdravie a bezpečnosť 
občanov mesta,  
d) pásť zvieratá na verejných priestranstvách.   
  

Článok 5 
Osobitné usmernenia a podmienky pre 
chov a držanie hospodárskych zvierat 

 
1. Je zakázané chovať, alebo osobitnému 
režimu povoľovania podlieha chov 
hospodárskych zvierat  v  týchto častiach 
mesta: 
a) sústredená individuálna bytová výstavba, 
b) v uliciach: Záhorácka po Kostol 
Najsvätejšej trojice, 1.mája, Radlinského, 
Sasinkova, Zámocká, Na brehu, Ľuda Zúbka, 
v rodinných domoch na Mierovom námestí, 
Kláštorné námestie, Námestie SNP, gen. M.R. 
Štefánika od Námestia SNP po vyústenie 
Nádražnej, Pribinova po križovatku s 
Kukučínovou, Kukučínova od križovatky 
s Kollárovou ľavá strana smerom 
k Brnianskej po koniec cintorína, 
Hviezdoslavova smerom z mesta pravá strana 

po križovatku s Cestou mládeže, J. Hollého 
od križovatky s Hviezdoslavovou ľavá strana. 
 
2. V ostatných častiach mesta sa reguluje 
chov na maximálne dva kusy  úžitkových 
zvierat veľkých celkom na jednom pozemku, 
alebo pre jedného chovateľa, alebo na  
jednom pozemku pri rodinnom dome; 
zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti. Chov, 
držanie úžitkových zvierat veľkých je 
podmienený súhlasom majiteľov susedných 
nehnuteľností v okruhu 100 m od chovného 
miesta.  
 
3. Chovať a držať hospodárske zvieratá 
úžitkové veľké v oblastiach s individuálnou 
zástavbou o výmere pozemkov menších ako 
400 m2 možno iba výnimočne, a to na základe 
súhlasu Mesta Malacky a  Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva.   
 
4. Chov, držanie malých úžitkových zvierat  
na pozemku pri jednom rodinnom dome  sa 
reguluje na max. 30 ks malých úžitkových 
zvierat celkom.  
Kožušinové zvieratá sa v zastavanom území 
môžu chovať, držať za predpokladu, že sú pre 
ne vytvorené vyhovujúce podmienky.  Pri 
chove, držaní väčšieho množstva zvierat  
budú podmienky chovu posudzované 
individuálne na základe posúdenia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
a Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy. 
 
5. Čistenie objektov a ustajňovacieho 
priestoru musí byť zabezpečené tak, aby 
tekuté exkrementy boli odvádzané do 
vodotesnej žumpy pravidelne vyvážanej 
a hnoj pravidelne odstraňovaný do 
vodotesného hnojiska. Hnojisko musí byť 
vyvážané alebo pravidelne prekrývané 
zeminou. Chovateľ musí zabezpečiť využitie 
skladovaného hnoja. Do ustajňovacieho 
priestoru musí byť zabezpečený prívod 
čerstvého vzduchu a svetla.  
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Článok 6 
Technické podmienky chovu, držania 

hospodárskych zvierat 
 

1. Objekty na chov a držanie zvierat musia 
byť situované a udržiavané tak, aby 
nenarušovali hygienické podmienky 
v okolitých bytových a nebytových 
priestoroch a hygienickú nezávadnosť 
verejných priestranstiev a spĺňali priestorové 
a stavebné podmienky pre daný druh a počet 
zvierat.  
 
2. Pri stavbách nových a adaptácii 
jestvujúcich chovných zariadení je potrebné 
postupovať v zmysle zákona č. 50/1976  Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon). 
  

Článok 7 
Chov a držanie spoločenských zvierat 

 
1. Chov a držanie psov a mačiek je možný za 
predpokladu dodržania základných 
hygienických podmienok a  pravidiel 
občianskeho spolunažívania. Chov a držanie  
spoločenských zvierat na chovné účely je 
v bytových domoch zakázaný. 
 
2. Chovať a držať trvale psov a mačky na 
balkónoch, lodžiách, v  pivničných 
priestoroch alebo garážach je zakázané. 
 
3. Vo viacposchodových budovách, ktoré 
nemajú dvor, záhradu, sa reguluje chov, 
držanie psov na max. dva psy pre jedného 
chovateľa, držiteľa.  
 
4. Vo viacposchodových budovách, ktoré 
nemajú dvor, záhradu, sa reguluje chov, 
držanie mačiek na max. dve mačky pre 
jedného chovateľa, držiteľa.     
 
5. V záujme zachovania hygieny prenosu 
možných nákaz, čistoty verejných 
priestranstiev, ochrany verejných 
priestranstiev, ochrany verejného poriadku, 
bezpečnosti, nediskriminovania spoluobčanov 

a dobrého občianskeho spolunažívania  je 
chovateľ povinný dodržiavať tieto zásady: 
a) dbať, aby mačka neznečisťovala okolie a  
nepoškodzovala kvetinové záhony a trávniky, 
detské ihriská, lavičky a iné, 
b) bezodkladne odstrániť mačkou a psom 
spôsobenú nečistotu vhodnými prostriedkami 
(vrecúško, lopatka), 
c) nevyhadzovať kontaminovaný piesok s 
exkrementami na detské ihriská, pieskoviská 
a pod..     
 
6. Zakazuje sa chovať a kŕmiť mačky a psy na 
verejných priestranstvách. 
 

Článok 8 
Chov včiel 

 
1. Na území mesta Malacky možno umiestniť 
včelín iba v oblastiach mimo centrálnej 
mestskej zóny tak, aby neohrozoval 
v susedstve bývajúcich občanov. 
 
2. Včelín je možné umiestniť len vo väčších 
záhradách a  so súhlasom vlastníkov 
priľahlých nehnuteľností. Letáče úľov musia 
smerovať vždy na vlastný pozemok. 
 
3. V záhradkárskych osadách možno chovať 
včely po predchádzajúcom súhlase výboru 
záhradkárskej osady. V sporných prípadoch 
rozhoduje Mesto Malacky. 

 
Článok 9 

Chov holubov 
 

1. Holuby je zakázané chovať v bytových 
domoch, na balkónoch bytov, lodžiách, v 
miestnostiach alebo priestoroch používaných 
nájomníkmi domov. Zároveň je zakázané 
kŕmiť holubov na balkónoch, alebo pod 
balkónmi bytových domov.  
 
2. K chovu holubov je potrebný súhlas 
majiteľa (správcu) domu a majiteľov 
susedných nehnuteľností.  
 
3. Majiteľ, správca nehnuteľnosti je povinný 
udržovať spoločné priestory, strechy a povaly 
v dobrom technickom stave a vetracie okná  
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na povalách zabezpečiť proti vnikaniu 
holubov. 

 
Článok 10 

Chov divých zvierat  
 

1. Chov malých exotických zvierat je 
všeobecne povolený v obytných i rodinných 
domoch len pre záujmovú činnosť. 
 
2. Chov veľkých exotických zvierat 
a jedovatých zvierat podlieha osobitným 
predpisom veterinárnej správy. 
 
3. Chovať alebo držať nebezpečné živočíchy 
možno len v úradne registrovaných 
zariadeniach na základe osobitného povolenia 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy. 
 

Článok 11 
Kontrolná činnosť a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne 
záväzného nariadenia vykonávajú príslušné 
orgány mesta. 
 
2. Za porušenie jednotlivých ustanovení tohto 
VZN sú zodpovedné fyzické osoby, právnické 
osoby a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie. Porušenie ustanovení tohto  
všeobecne záväzného nariadenia sa môže 
riešiť v blokovom konaní, alebo sa  môže 
prejednávať v priestupkovom konaní, ak 
nejde o trestný čin. 

3. Porušovanie tohto všeobecne záväzného 
nariadenia je Mesto Malacky oprávnené 
postihovať v zmysle zákona č.372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.    

 
Článok 12   

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 
o chove a držaní zvierat na území mesta 
Malacky bolo schválené uznesením MsZ 
v Malackách č.92/2009 zo dňa 17.09.2009. 
 
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom 
podpísania primátorom mesta a  účinnosť 
dňom 1.novembra 2009. 
 
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2002 
o chove zvierat na území mesta Malacky.  

 
V Malackách: 29.09.2009 

 
 

      
 
                                   RNDr. Jozef Ondrejka 

                                   primátor mesta 
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