
 

Sadzobník pokút ukladaných za priestupky v blokovom konaní 
príslušníkmi a PP 

 
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

§ 22 ods.1 písm. k, j 
porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
(priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý 
vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami 

- nerešpektovanie zákazu vjazdu do zámockého parku     - 1000 Sk (33,10 €) 
- odstavenie vozidla na vyhradenom parkovisku pre invalidov    - 1000 Sk (33,10 €) 
- ostatné porušenia zákazu        -   500 Sk (16,50 €)   
Priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou  

§ 21 ods. 1 písm. b 
úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného údaju orgánu obci alebo zatajenie 
požadovaného údaju orgánu obce, hoci je povinnosť takýto údaj uviesť   -   500 Sk (16,50 €) 

§ 21 ods. 1 písm. d 
úmyselné zničenie, poškodenie alebo neoprávnené odstránenie alebo porušenie 
úradnej uzávery alebo úradnej značky       -   500 Sk (16,50 €) 

§ 21 ods. 1 písm. e 
úmyselné zničenie, poškodenie alebo neoprávnené odstránenie verejnej vyhlášky 
alebo pozmenenie jej obsahu        -   500 Sk (16,50 €) 

§ 21 ods. 1 písm. f 
úmyselné podanie nepravdivej alebo neúplnej svedeckej výpovede v správnom konaní 
alebo podanie nepravdivého alebo neúplného vysvetlenia orgánu oprávnenému objasňovať 
priestupky alebo uvedenie nepravdivého údaju v čestnom vyhlásení pred orgánom obce -   500 Sk (16,50 €) 

§ 21 ods. 1 písm. g 
úmyselné neoprávnené vydávanie sa za verejného činiteľa    -   500 Sk (16,50 €) 

§ 21 ods. 1 písm. h 
úmyselné nedodržanie obmedzujúceho opatrenia uloženého v priestupkovom konaní -   500 Sk (16,50 €) 

§ 24 ods. 1 písm. a 
poškodenie iného na cene, akosti, množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní iných služieb        -   500 Sk (16,50 €)  

§ 24 ods. 1 písm. d 
neoprávnené vykonávanie obchodnej, výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti  -   500 Sk (16,50 €) 

§ 26 ods. 1 
úmyselné protiprávne získanie, obsadenie alebo užívanie bytu alebo nebytového priestoru -500 Sk (16,50 €) 

§ 30 ods. 1 písm. a 
predanie, podanie alebo umožnenie iným spôsobom požitie alkoholických nápojov osobe 
zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej 
ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej priestupca vie, že bude vykonávať zamestnanie 
alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok -   500 Sk (16,50 €) 

§ 30 ods. 1 písm. b 
neoprávnené predanie, podanie alebo umožnenie iným spôsobom druhej osobe škodlivé 
užívanie inej návykovej látky, než je alkohol      -   500 Sk (16,50 €) 

§ 32 ods. 1 písm. a 
nedodržanie podmienok určených pre usporiadanie divadelného, filmového predstavenia, 
hudobnej alebo inej verejnej produkcie, výstavy, prednášky alebo podniku ľudovej zábavy  - 500 Sk (16,50 €) 

§ 35 ods. 1 písm. b 
znečistenie pôdy nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, 



prípadne iných škodlivých látok        -  1000 Sk (33,10 €) 
§ 45 ods. 1 
zhoršenie životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovení §§ 21 až 44 
- porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia 
(napr. vytvorenie skládky odpadu)       -   1000 Sk (33,10 €) 

Priestupky proti verejnému poriadku 
§ 47 
ods. 1 písm. a)  
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri  výkone jeho právomocí   -   500 Sk (16,50 €) 

ods. 1 písm. b)  
porušenie nočného kľudu        -   500 Sk (16,50 €) 

ods. 1 písm. c)  
vzbudenie verejného pohoršenia       -   300 Sk ( 9,90 €) 

ods. 1 písm. d) 

• znečistenie verejného priestranstva alebo verejne  prístupného  objektu 
- odhadzovaním odpadkov mimo určené miesta  (odpadové koše,  

odpadové  
    nádoby, kontajnery na odpad a pod.)      -   500 Sk (16,50 €)     

- exkrementami ľudí a zvierat       -   300 Sk ( 9,90 €) 

- odhadzovaním ohorkov cigariet, zápaliek alebo znečistenie iným obdobným 
   spôsobom         -   300 Sk ( 9,90 €) 

• znečistenie verejnoprospešného zariadenia plagátovou  výzdobou,  komerčnými a 
reklamnými oznamami (výška BP sa určuje podľa rozsahu)                     -  min. 500 Sk (16,50 €) 

• zanedbanie povinnosti upratovania verejného priestranstva (vrátane neodstránenia 
snehu alebo ľadu na verejných chodníkoch)     -   300 Sk ( 9,90 €) 

ods. 1 písm. e) 
Úmyselné zničenie, poškodenie, znečistenie  alebo neoprávnené  odstránenie, zamenenie, 
pozmenenie, zakrytie  alebo premiestnenie turistickej  značky alebo iného orientačného 
označenia          -   500 Sk (16,50 €) 
ods. 1 písm. f) 
Porušenie podmienky určenej na ochranu verejného  poriadku pri  konaní verejných 
telovýchovných, športových  alebo kultúrnych podujatí alebo  v miestach určených 
na rekreáciu  alebo turistiku        -   500 Sk (16,50 €) 
ods. 1 písm. g) 
Poškodenie alebo neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, verejne prístupného 
objektu alebo verejnoprospešného  zariadenia      -   500 Sk (16,50 €) 

 

§ 48 

Porušenie iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych 
orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. 

 

Porušenie vybraných ustanovení VZN mesta 

 
VZN č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu        - 500 Sk (16,50 €) 

VZN č. 6/2007 o dodržiavaní poriadku a čistot a užívaní verejných priestranstiev na území 
mesta Malacky 



- zanedbanie povinnosti čistenia chodníkov (vrátane neodstránenia snehu, ľadu)        - 300 Sk ( 9,90 €) 
- uloženie materiálov alebo výrobkov na verejnom priestranstve bez povolenia MsÚ - 500 Sk (16,50 €) 

 
VZN č. 5/2002 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
a usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území mesta Malacky 

- porušenie povinnosti podnikateľa prevádzkovať prevádzkareň tak, aby dôsledky 
  z nej nenarúšali verejný poriadok a nočný kľud v meste    -   500 Sk (16,50 €) 

- porušenie času predaja alebo času prevádzky služieb    -   500 Sk (16,50 €) 

- porušenie iných povinností        -   300 Sk ( 9,90 €) 

VZN č. 4/2002 o chove zvierat na území mesta Malacky 

- voľný pohyb zvierat na verejnom priestranstve     -   300 Sk ( 9,90 €) 
- neodstránenie zvieracieho trusu z verejného priestranstva    -   300 Sk ( 9,90 €) 

- ohrozovanie spoluobčanov zvieraťom      -   500 Sk (16,50 €) 

- neprihlásenie psa         -   500 Sk (16,50 €) 

VZN č. 5/2001 o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v Malackách 
- porušenie dopravného režimu parku (vjazd, podmienky povolenia vjazdu) -   1000 Sk (33,10 €) 
- poškodzovanie  alebo odcudzovanie zelene v parku    -   1000 Sk (33,10 €) 
- poškodzovanie zariadenia parku (osvetlenie, oplotenie, lavičky, komunikácie, 
  brány, vodovod, smetné koše a pod.)      -   1000 Sk (33,10 €) 
- vykonávanie branného alebo tréningového výcviku na zelených plochách -     500 Sk (16,50 €) 

VZN č. 4/2003 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a 
miestnych komunikáciách v meste Malacky 
- odstavenie vozidla na chodníku         -   300 Sk ( 9,90 €) 
- odstavenie vozidla uvedeného v § 1 ods. 1 VZN na chodníku     -   500 Sk (16,50 €) 
- odstavenie vozidla na mestskej zeleni        -   300 Sk ( 9,90 €) 
- porušenie obmedzenia parkovania od 19 do 6 hod. vozidlami uved. v § 1 ods. 1 VZN   -   500 Sk (16,50 €) 

VZN č. 7/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

- predaj a podaj alkoholického nápoja alebo iné umožnenie požívania osobám mladším ako 
  18 rokov alebo osobám zjavne ovplyvneným alkoholickým nápojom  -   500 Sk (16,50 €) 
- požívanie alkohol. nápojov na verejných priestranstvách    -   200 Sk ( 6,60 €) 
- iný nedovolený predaj alkoholických nápojov alebo iné porušenie VZN  -   300 Sk ( 9,90 €) 

VZN č. 1/2005 o ochrane nefajčiarov na území mesta Malacky   -   200 Sk ( 6,60 €) 

VZN č. 3/1999 o obmedzení používania tzv. zábavnej pyrotechniky a iných 
predmetov spôsobujúcich detonáciu, v meste Malacky    -   300 Sk ( 9,90 €) 

Porušenie ostatných ustanovení všeobecne záväzných nariadení Mesta Malacky                                                                                                          
                                                                                                                          - 300 Sk ( 9,90 €) 

 
 
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 
§ 49 

ods. 1 písm. b) 
Ublíženie inému na zdraví z nedbanlivosti      -   500 Sk (16,50 €) 

ods. 1 písm. c) 
Úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného  údaja pred  štátnym orgánom, 
pred orgánom obce alebo organizáciou za účelom získania  neoprávnenej výhody -   500 Sk (16,50 €) 



ods. 1 písm. d) 
Úmyselne narušenie občianskeho spolunažívania 
- vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým 
  obvinením z priestupku        -   1000 Sk (33,10 €) 
- násilné vymáhanie od iného majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, 

          o ktorých sa  osoba domnieva, že jej patria bez vykonateľného rozhodnutia 
   príslušného orgánu, alebo napomáhanie osobnou účasťou násilnému vymáhaniu 
   majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet 
   vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu     -   1000 Sk (33,10 €) 

   - schválnosťami alebo iným hrubým správaním     -     500 Sk (16,50 €) 

Priestupky proti majetku 
§ 50 
Úmyselné spôsobenie škody na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom 
alebo zničením alebo poškodením  veci z takého majetku, ak  škoda nedosahuje výšku 
minimálnej  mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, 
alebo pokus o takéto konanie        -   1000 Sk (33,10 €) 

 

 

 


