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Všeobecne záväzné nariadenie
o chove zvierat na území mesta Malacky č. 4/2002

Mesto Malacky vydáva na základe §-u 4, ods.3, písm. f), g) a m) a s použitím §-u 6, 
ods. 1 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov a vychádzajúc z §-u 13 zák. č. 337/98 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a zo 
zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, pre 
katastrálne územie mesta Malacky toto Všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

VZN o chove zvierat upravuje povinnosti a práva chovateľov zvierat vo vzťahu 
k spoluobčanom a životnému prostrediu a upravuje základné podmienky chovu, 
evidencie a držania zvierat na území mesta Malacky. Nariadenie sa vzťahuje na 
chovateľov, ktorí sú fyzickými osobami, alebo právnickými osobami bez rozdielu. 
Vzťahuje sa na chov všetkých zvierat a nie sú  ním dotknuté všeobecne platné právne 
predpisy z oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny.
                                                           

Čl. 2
Základné pojmy

Na účely tohoto nariadenia sa rozumie : 

(1) chovateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zviera  trvalo alebo 
prechodne chová alebo drží 

(2)  zviera
a) hospodárske zviera je zviera, ktoré človek chová alebo drží najmä na účely 
úžitkovej produkcie, a to :
1. úžitkové veľké - kone, osly, mulice, ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy
2. úžitkové malé
- kožušinové  - králiky, zajace, líšky, norky, nutrie, činčily... 
- hydina - hrabavá, vodná
- holuby                                                                                                                                                                                                                                      
- včely

b) spoločenské zviera je zviera, ktoré človek chová predovšetkým vo svojej 
domácnosti,  ak toto nariadenie neustanovuje inak, a to :
- pes
- mačka a iné

c) divé zviera je zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu, alebo sa narodilo 
v zajatí a je držané v zajatí (exotické  zviera)

d) nebezpečný živočích je divé zviera, alebo iný živočíšny bezstavovec, ktorý 
vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život, alebo zdravie 
človeka (túlavé zviera)
e) divo žijúce zviera je jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje   
samovoľne:
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- obojživelníky, žaby, mloky
- plazy, hady
- vtáky spevavé, dravé
- hlodavce, zajac poľný, veverica a iné
- netopiere
- jež európsky
- bylinožravce - srnec hôrny, jeleň, sviňa divá a iné
- mäsožravce - vlk, líška, a iné
- slimáky
- iné (potkany, myši...)

(3) nebezpečný  pes - je 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,

(4) voľný pohyb psa - je 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 zariadenia na chov, ak je na základe výcviku 
ovládaný osobou, ktorá ho vedie,  
     
(5) konfiškát živočíšneho pôvodu - t.j. telo uhynutých, nedonosených, mŕtvych 
alebo zmárnených zvierat a nepoužiteľné živočíšne produkty, prípadne živočíšne 
produkty vylúčené z použitia na obvyklý účel,

(6) veterinárna starostlivosť - starostlivosť o zdravie zvierat vrátane hygieny ich 
prostredia, ošetrovania, plemenitby a prepravy, predchádzanie nákazám a iným 
hromadným ochoreniam zvierat,

(7) karanténa - priestor určený na izoláciu zvieraťa z dôvodu zamedzenia šírenia 
nákazy, 

(8) verejné priestranstvo - miestne komunikácie, cesty, pozemky a technické 
objekty vo vlastníctve mesta Malacky, parky, oddychové zóny.

Čl.  3
Práva a povinnosti chovateľa

(1) Chovateľ má právo : 
a) na chov zvierat podľa tohto nariadenia
b) na úhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieratám podľa všeobecne platných 

predpisov

(2) Chovateľ má povinnosti :
a) dbať na to, aby sa chovom  zvierat  neohrozovalo  zdravé  životné prostredie a ži-
votné podmienky spoluobčanov a aby neboli narušované vzťahy medzi občanmi   
b) zabezpečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho 
fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu 
a urobiť opatrenia na zabráneniu jeho úteku 
c) predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými vplyvmi a pri ochorení 
zvierat požiadať o odbornú veterinárnu pomoc, podľa potreby zabezpečiť tiež 
poskytnutie prvej pomoci
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d) nedovoliť 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 útočilo alebo iným spôsobom 
ohrozovalo človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode 
a životnom prostredí, ktoré by zviera mohlo spôsobiť    
e) zabezpečiť vakcináciu zvierat proti nákazám a dohliadnuť na to, aby všetky 
vakcinácie a vyšetrenia boli zaznamenané v očkovacom preukaze zvieraťa
f) zabezpečiť v pravidelných intervaloch odparazitovanie zvierat
g)v prípade poranenia človeka zvieraťom, okamžite zabezpečiť veterinárne 
vyšetrenie zvieraťa a výsledky vyšetrenia odovzdať poškodenému 
h) preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolného orgánu v súvislosti 
s kontrolou chovaného zvieraťa 
ch) okamžite odstrániť zvierací trus z verejného  priestranstva  prostredníctvom vre-
cúška (dogekosáčku) do košov určených na zber zvieracieho trusu
i) asanovať konfiškáty živočíšneho pôvodu prostredníctvom organizácie, ktorá je na 
to odborne spôsobilá a má na výkon tejto činnosti povolenie príslušného orgánu 
veterinárnej starostlivosti (kafiléria)
j) uhradiť všetky náklady, spojené s odchytom zvieraťa a jeho umiestnením 
v karanténe
k) uhradiť škody spôsobené zvieraťom, podľa všeobecne platných predpisov 1) 
l) prihlásiť zviera do evidencie na mestskom úrade
m) vlastník alebo držiteľ zvierat je povinný hlásiť orgánu veterinárnej správy 
podozrenie alebo výskyt choroby zvierat 2)

n) vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri vnímavých mäsožravých zvieratách 
zabezpečiť vakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne 
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrenie a vakcináciu 
zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb 3)  
o) vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie jeho 
úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania. 4)

 
(3) Chovateľ má zakázané: 
a) vodiť alebo prinášať zvieratá na detské ihriská, do areálov školských 
a predškolských zariadení, na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, na 
cintoríny, do zdravotných zariadení, na trhoviská a tovarové burzy, na kúpaliská a 
ďalšie miesta označené zákazom vodenia zvierat
b) chovať zvieratá v spoločných priestoroch obytných domov. V zariadeniach 
verejného a spoločného stravovania, v zariadeniach potravinárskej výroby, 
v obchodoch, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, 
vo verejných a spoločných zariadeniach pre deti a mládež je potrebné povolenie 
orgánu veterinárnej starostlivosti a orgánu na ochranu zdravia ľudí 5) .
c) umiestňovať konfiškát (kadáver) živočíšneho pôvodu do zberných nádob na 
odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich likvidovať

1) § 415 a 420  Občianského zákonníka 
2) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 16 ods. 3
3) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 16 ods. 6
4) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 21 ods. 6

5) § 18 Zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. O ochrane zdravia ľudí
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d) týrať zvieratá
e) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho 6)

f) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu 7), primeraným dôvodom na usmrtenie 
zvieraťa je: 
-  prípad nutnej obrany a krajnej núdze
- usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného na získanie 
produktov živočíšneho pôvodu 
- usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse 
- bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného 
alebo rozsiahleho poranenia alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené 
s nepretržitou bolesťou alebo utrpením. Bezbolestné usmrtenie zvieraťa po 
predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem 
skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť 
pomoc veterinárneho lekára 
- usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb a 
deratizácii
- usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú 
starostlivosť 
- ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom  8)      
g) zákaz podľa odseku 3 ) písm. a) sa nevzťahuje na:
- psov a kone ozbrojených zložiek a Mestskej polície (MsP) pri výkone služobných 
povinností a na psov, vodiacich nevidiace osoby
- zvieratá, ktoré sa zúčastňujú výstav, prehliadok a súťaží zvierat, tieto podujatia 
možno usporadúvať len na základe povolenia mestského úradu a orgánu veterinárnej 
starostlivosti.

Čl.  4
Podmienky chovu a držania  zvierat.

(1) Chov hospodárskych zvierat.

1.1 Regulácia chovu a držania hospodárskych  zvierat v meste Malacky.
a) Mesto má oprávnenie regulovať chov aj prípadným zákazom chovu 
hospodárskych zvierat v týchto častiach mesta:
1. v sídliskách mesta (komplexná bytová výstavba, sústredená individuálna bytová 
výstavba)
2. v uliciach: 1.mája, Radlinského, Sasinkova, Zámocká, Na brehu, Ľuda Zúbka, 
v rodinných domoch na Kláštornom námestí, Mierové námestie, Námestie SNP, 
Pribinova po križovatku s Kukučínovou, Kukučínova od križovatky s Kollárovou  
ľavá strana smerom k Brnenskej po koniec cintorína, Hviezdoslavova smerom 
z mesta pravá strana po križovatku s Cestou mládeže, J. Hollého od križovatky 
s Hviezdoslavovou ľavá strana, Štúrova celá ulica   
3. v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov s potravinami, 
reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov 
4. na balkónoch, loggiách, v pivničných priestoroch alebo garážach 

6) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 21 ods. 3 písm. h)
7) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 21 ods. 3 písm. i)
8) Zákon č. 488/ 2002 Z. z. § 21 ods. 4
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1.2 Chov hospodárskych zvierat.

1.2.1 Chov hospodárskych zvierat úžitkových veľkých.
a) v častiach mesta, kde je chov povolený, sa doporučuje pre jedného chovateľa alebo 
na pozemku pri jednom rodinnom dome neprekročiť chov v množstve dva kusy 
hospodárskych zvierat celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti. Chovať 
hospodárske zvieratá úžitkové veľké v oblastiach s individuálnou zástavbou o 
výmere pozemkov menšou ako 400 m2 možno iba výnimočne. 
b) chov úžitkových zvierat je podmienený súhlasom :  
- majiteľa alebo správcu domu 
- obyvateľov susedných nehnuteľností v okruhu 100 m od chovného miesta
- v individuálnych prípadoch posúdením hygienika, veterinára
V prípade, ak chovateľ nedokáže predložiť súhlas majiteľov susedných 
nehnuteľností, môže o chovaní zvierat na základe doporučenia komisie pre územný 
rozvoj pri mestskom zastupiteľstve rozhodnúť Mesto Malacky, pri súčasnom uložení 
potrebných hygienických opatrení
c) chov nad odporúčaný rozsah sa považuje za podnikanie, regulácia ktorého podlie-
ha osobitným predpisom 
d) chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými zariadeniami (maštaľ, 
chliev, kurín) a uličnou čiarou vzdialenosť min. 10 m, od obytných budov min. 15 m, 
v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30 m a od 
individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Ďalej je povinný pravidelne čistiť 
chovné zariadenia, ktoré musia mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove 
zvierat sa musia dodržať všetky hygienicko-epidemiologické normy
e) hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do 
vybetónovanej jamy a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od 
individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je najmenej 30 m. Hnojisko musí 
byť dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných 
zvierat. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ  musí mať 
zabezpečený odbyt skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy musia byť odvádzané do 
vodotesnej žumpy a chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií zo žúmp na 
miesta na to určené
f) chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu 
v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným 
čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska.
g) chovať a držať zvieratá je povolené len v ohradených a zabezpečených 
priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
h) pri stavbách nových a adaptácii jestvujúcich chovných zariadení do 25 m2 
zastavanej plochy má občan ohlasovaciu povinnosť na Mesto Malacky, oddelenie 
územného rozvoja mestského úradu. Z hľadiska vplyvu stavby na susedné 
nehnuteľnosti je potrebné k žiadosti predložiť súhlas majiteľov susedných 
nehnuteľností. Pri stavbách väčšieho rozsahu treba požiadať o stavebné povolenie na 
Okresnom úrade  Malacky. Treba postupovať v intenciách zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení nesk. zmien a vyhlášky č.532/2002 Z.z.9) V prípade, keď sa pre chov zvierat 
majú využívať existujúce objekty, ktoré neboli pre tieto účely pôvodne určené (podľa 
kolaudačného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia), je budúci chovateľ povinný 
takéto zmeny ohlásiť Okres. úradu Malacky, ktorý rozhodne alebo nariadi nové 
kolaudačné konanie (§ 85 zák. č. 50/1976 Zb.).                                                                           

9) Vyhláška nadobúda účinnosť 1. 12. 2002
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1.2.2 Chov hospodárskych zvierat úžitkových  malých.

Podmienky chovu malých úžitkových zvierat sú podobné ako pre chov veľkých 
úžitkových zvierat. Pre chov platia ustanovenia čl. 4 ods. 1.1 písm.  a), b), a  čl.  4 
ods. 1.2.1  písm. d),f), g), h).

a) chov kožušinových zvierat a hydiny - na pozemku pri jednom rodinnom dome 
sa jednému chovateľovi doporučuje neprekročiť počet 30 ks chovaných malých 
úžitkových zvierat celkom. Chov nad odporúčaný rozsah sa považuje za podnikanie, 
regulácia ktorého podlieha osobitným predpisom. Kožušinové zvieratá sa 
v zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne vytvorené 
vyhovujúce podmienky. Pri chove väčšieho množstva zvierat budú podmienky chovu 
posudzované individuálne hygienikom a veterinárom.

b) chov včiel
1. pre chov včiel  platia  všeobecné zásady ako pre chov malých úžitkových zvierat
2. v zastavanom území je chov včiel podmienený súhlasom dotknutých susedov
3. na území mesta Malacky je možné umiestniť rodiny včiel v chránených záhradách 
pri individuálnej bytovej výstavbe v počte najviac dve rodiny včiel na 100 m2 pri 
zohľadnení stanoviska susedov
4. vlastník je povinný orientovať letáče smerom na vlastný pozemok.
5. v záhradkárskych osadách možno chovať včely po predchádzajúcom súhlase 
výboru záhradkárskej osady. V sporných prípadoch rozhoduje Mesto Malacky.

c) chov holubov 
1. pre chov holubov je potrebný súhlas majiteľa domu, susedov a Mesta Malacky 
2. je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch bytov, loggiách, 
v miestnostiach alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov
3. holubník možno postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti min. 10 m 
4. majiteľ, správca nehnuteľnosti je povinný udržovať strechy a povaly v dobrom 
technickom stave a vetracie okná na povalách zabezpečiť proti vnikaniu holubov.

1. 3 Evidencia chovu hospodárskych zvierat veľkých.

a) Mesto vedie evidenciu hospodárskych zvierat veľkých, chovaných 
v domácnostiach osobitne za každý rodinný dom. 
b) Chovateľ alebo majiteľ zvierat je povinný nahlásiť stav chovaných zvierat 
každoročne do 31.januára na mestskom úrade na odd. územného rozvoja a životného 
prostredia
c) Chovateľ alebo majiteľ je povinný umožniť miestnu obhliadku poverenému 
zamestnancovi obce za účelom kontroly nahláseného stavu zvierat.
d) Hospodárske zvieratá malé nepodliehajú evidencii.

(2) Chov  spoločenských zvierat.

2.1 Regulácia chovu spoločenských zvierat.

a) Je povolené chovať spoločenské zvieratá :
1. v obytnom dome sa doporučuje, aby jeden chovateľ, držiteľ
- neprekročil chov v množstve jedného psa a šteňatá z jedného vrhu do veku 12 
týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti, nájomník  
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- neprekročil chov v množstve jednej mačky a mačatá  z jedného vrhu do veku 8 
týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti, nájomník
2. v rodinnom dome alebo na pozemku pri jednom rodinnom dome sa doporučuje, 
aby jeden chovateľ neprekročil chov v množstve dvoch psov a šteňatá z každého vrhu 
max. do veku 12 týždňov celkom; zodpovedný je vlastník nehnuteľnosti
3. v rodinnom dome sa počet chovaných mačiek nereguluje
4. chov väčšieho počtu psov a mačiek je podmienený súhlasom Mesta Malacky, 
Regionálnej veterinárnej správy a orgánu na ochranu zdravia 10) 

b) Je zakázané :
1. chovať trvale psov a mačky na balkónoch, loggiách, v pivničných priestoroch 
alebo garážach
2. chovať v bytovej jednotke a obytných domoch, okrem registrovaných 
chovateľských staníc, psov a ich krížencov, ktorí svojou agresivitou ohrozujú ľudí 
a zvieratá
3. ukončiť chov psa jeho vypustením v meste alebo do voľnej prírody. Držiteľ, 
ma-jiteľ nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom zbaviť sa ho
4. privádzať alebo vodiť psov, s výnimkou psov služobných, do priestorov, kde  
sídlia orgány štátnej správy a územnej samosprávy, na detské ihriská, kúpaliská, 
pláže, šport. ihriská, na cintoríny, do kostolov a všade tam, kde je to označené 
zákazovým označením.

2.2 Zodpovednosť chovateľa.

a) pri vodení psov mimo objektu alebo ohradeného pozemku patriaceho chovateľovi 
psa musí byť pes vedený na vodítku, označený registračnou známkou a musí mať 
nasadený náhubok, s výnimkou malých plemien, ktorým fyzicky nie je možné 
náhubok  nasadiť. Chovateľ je povinný mať pri sebe očkovací preukaz, sáčok 
z ekofólie pre zber psieho trusu. Psy bez dozoru, voľne sa pohybujúce na verejných 
priestranstvách bez obojka, náhubku a registr. známky sa považujú za túlavé a budú 
sa odchytávať. 
b) chovateľ, držiteľ psa je povinný na verejných priestranstvách odstrániť nečistoty, 
resp. exkrementy spôsobené psom. Za týmto účelom je povinný v záujme udržania 
zdravého životného prostredia tieto nečistoty odstrániť primeranými pomôckami. 
c) chovateľ, držiteľ spoločenského zvieraťa plne zodpovedá za dodržovanie VZN, je 
povinný s jeho obsahom oboznámiť ľudí, ktorí sa starajú o zviera a vodia zviera na 
verejné  priestranstvá. V prípade porušenia všeobecne záväzného nariadenia, preberá 
na seba všetky dôsledky konania osoby, ktorá sa o zviera starala
d) chovateľ je povinný mať pre každého svojho psa očkovací preukaz  a  každoročne  
sa s ním dostaviť k povinnému ochrannému očkovaniu a na veterinárnu prehliadku 
podľa osobitných predpisov
e) za psa vždy zodpovedá majiteľ/držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad 
psom vykonáva dohľad
f) držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko 
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa vedie,  je povinný 
oznámiť osobe, ktorú  pes  pohrýzol,  aj  meno, priezvisko a  adresu trvalého pobytu 
držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby 
bol sám  napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil  v nutnej obrane, alebo v 

10)  § 127 OZ
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krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. 11)          

2.3 Evidencia chovu psov

a) každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky, 
podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 
30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes 
v danom roku prevažne nachádza.
b) evidenciu chovu psov vedie Mesto Malacky, Mestský úrad - ekonomické odd., 
referát daní a poplatkov
c) do evidencie sa zapisuje:
1. evidenčné číslo psa,
2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
3. meno, priezvisko a  adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 
území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu 
držiteľa psa,
5. skutočnosť, že  pes  pohrýzol   človeka   bez   toho, aby  bol sám napadnutý alebo 
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi12), 
6. úhyn psa,                                                                                                         
7. strata psa.
d) chovateľ, držiteľ psa je povinný do 30 dní oznámiť Mestu, kde je alebo má byť 
pes evidovaný, každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie.

e) evidenčná známka psa:
1. obec vydá držiteľovi psa po zapísaní psa do evidencie evidenčnú známku. Na  
známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce a údaj o tom, či je pes 
nebezpečný.13)

2. známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa,
3. známka je neprenosná na iného psa, 
4.odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, 
čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Mestu, kde je pes 
evidovaný. Mesto vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu vo výške 100,- 
Sk.14)

2. 4 Útulok pre túlavé zvieratá a odchyt túlavých zvierat.

a) odchyt túlavých zvierat zabezpečuje Mesto Malacky prostredníctvom Mestskej 
polície
b) do zriadeného útulku pre opustené zvieratá, ktorý je pod veterinárnym dozorom,  
budú odovzdané zvieratá :
1. odchytené alebo túlavé, ktorých držiteľ, chovateľ nie je známy a ktoré sa 
nachádzajú na verejnom priestranstve bez dozoru 
2. ktoré zostali po zomretých držiteľoch, resp. chovateľoch
3. evakuované v prípade živelných pohrôm 

11) Zákon č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
12) §13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona NR SR č. 248/1994 Z. z.
13) Zákon č. 282/ 2002 Z. z. § 3 ods. 5
14) Zákon č. 282/ 2002 Z. z. § 3 ods. 6
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4. odobraté chovateľom v prípade nevhodného zaobchádzania s nimi a nedodržania 
tohoto nariadenia
5. určené na pozorovanie z dôvodu pohryzenia alebo poranenia človeka, ak chovateľ 
nemôže zabezpečiť ich oddelené umiestnenie                                            
6. zvieratá dovezené zo zahraničia, pre ktoré je stanovená povinná karanténa 
c) odchytené alebo túlavé zviera, ktorého chovateľ nie je známy, bude 4 týždne 
ponechané v útulku. Podľa výsledkov vyšetrení a na základe rozhodnutia 
veterinárneho lekára, bude zviera ponechané v útulku pre zvieratá, u nového 
majiteľa, alebo sa humánne utratí.  Táto doba môže byť podľa potreby predĺžená.
d) ak sa chovateľ, držiteľ zvieraťa o svoje zviera prihlási, bude zviera vrátené 
majiteľovi, ktorý sa preukáže šekom o zaplatení nákladov na psa v útulku a ak bola 
uložená pokuta MsP, dokladom o jej zaplatení
e) náklady, spojené s pobytom, liečením prípadne utratením nájdených zvierat, 
ktorých držiteľ, chovateľ nie je známy, hradí Mesto
f) správca útulku pre psov a veterinárny lekár vedú evidenciu zvierat umiestnených v 
útulku, informáciu o ich utratení, ako i mená a adresu nových majiteľov a prikladajú 
ich  k ročnému vyúčtovaniu nákladov  Mestu
g) výskyt túlavých, zranených, uhynutých zvierat na území mesta Malacky je 
potrebné nahlásiť Mestskej polícii v Malackách
h) zranené zviera musí byť podľa povahy zranenia buď umiestnené do útulku 
a ošetrené alebo utratené
ch) každé uhynuté zviera, ktoré sa nachádza na verejnom priestranstve, musí byť  
odpratané do  24  hodín  od  nahlásenia na veterinárnej správe alebo Mestskej polícii
i) za odstránenie uhynutých zvierat nájdených na verejnom priestranstve zodpovedá 
držiteľ, majiteľ zvieraťa. Ak tento nie je známy, zodpovedá fyzická alebo právnická 
osoba, poverená správou verejného priestranstva.

2.5 Všeobecné podmienky

a) cvičenie psov je možné len vo vyhradených kynologických areáloch, alebo 
v priestoroch na to zvlášť vymedzených, okrem psov používaných na výkon práva 
poľovníctva
b) zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením 
Mesta Malacky a Okresnej veterinárnej správy
c) verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov a iných drobných 
zvierat sa môže konať len na základe povolenia Mesta Malacky a po súhlase 
veterinárneho strediska a príslušného orgánu hygieny. Pokiaľ pri usporiadaní 
podujatia je potrebné zabezpečiť tiež umiestnenie zvierat, podmienky stanoví 
príslušný orgán. 
d) ak príslušný orgán zakáže chov psov a ak chovateľ nevyhovie právoplatnému 
rozhodnutiu v stanovenej lehote, zabezpečí Mesto Malacky výkon rozhodnutia na 
náklady a nebezpečie chovateľa.

(3) Chov divých zvierat - exotické zvieratá

a) chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných i rodinných 
domoch len pre záujmovú činnosť
b) chov veľkých exotických zvierat a jedovatých zvierat podlieha osobitným 
predpisom veterinárnej správy.

(4) Chov nebezpečných živočíchov
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Chovať alebo držať nebezpečné živočíchy možno len v úradne registrovaných 
zariadeniach na základe osobitného povolenia Regionálnej veterinárnej správy 15).

(5) Chov divo žijúcich zvierat

a) chov divo žijúcich zvierat v obytných a rodinných domoch, dvoroch a záhradách je 
na území mesta Malacky zakázaný
b) chovať alebo držať divé zviera možno len na účely ustanovené osobitným 
predpisom
c) chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území mesta Malacky  
zakázaný; týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva 16) a 
asanačných činnosti
d) kŕmenie voľne žijúcich holubov, labutí a túlavých zvierat je zakázané.     

Čl. 5
Spoločné  ustanovenia

(1) z dôvodu verejného záujmu a všeobecného záujmu môže Mesto Malacky chov 
zvierat obmedziť, resp. zakázať 17) 
(2) majiteľ v súvislosti s chovom a držaním zvieraťa nesmie obťažovať susedov 
pachmi, odpadmi, prachom a hlukom 
(3) ustanovenia tohoto nariadenia pri dodržaní veterinárno-zdravotných predpisov sa 
nevzťahujú na:
a) chov a držanie zvierat ozbrojených zborov, mestskej polície a bezpečnostných 
agentúr                                                                                                                      
b) veterinárne zariadenie 
c) chov a držanie sprevádzacích psov pre telesne a zdravotne postihnuté osoby
(4) v  takých  prípadoch,  kde  podľa ustanovení  tohoto nariadenia k chovu zvierat je 
potrebné  zvláštne povolenie, je chovateľ povinný oň požiadať pred začatím chovu                                                     
(5) chovateľ je zodpovedný  za  škodu  spôsobenú  zvieraťom a  má  povinnosť   túto 
škodu nahradiť podľa všeobecne platných predpisov
(6) chovateľ je povinný infekčné ochorenie zvierat, či podozrenie z takéhoto 
ochorenia ihneď oznámiť príslušnému veterinárovi a ním nariadené opatrenie 
okamžite, bez prieťahov vykonať
(7) prípady opätovného porušenia ustanovení tohoto nariadenia zo strany chovateľov 
zvierat, môžu mať za následok prechodný alebo trvalý zákaz držania zvierat.

Čl. 6
Kontrolná činnosť

(1) kontrolu dodržiavania tohoto nariadenia vykonávajú príslušné orgány Mesta
(2) za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia sú zodpovedné právnické, 
fyzické osoby oprávnené podnikať a fyzické osoby. Postihujú sa v zmysle platných 
predpisov

15) § 8 odst. 1 Zákona NR SR č. 115/1995 Z. z. 

16) Zákon č. 23/1962 Zb. O poľovníctve v znení neskorších predpisov 
17) Zákon o obecnom zriadení č. 369/ 1990 Zb. §  4 písm. g)
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(3) primátor Mesta môže uložiť  pokutu  podľa osobitných predpisov18)             

Čl. 7
Priestupky

Priestupku sa dopustí občan tým, že poruší všeobecné záväzné predpisy a toto 
Všeobecne záväzné nariadenie, upravujúce povinnosti na úseku veterinárnej 
starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa. Občanovi, ktorý sa dopustí priestupku bude 
uložená pokuta podľa príslušného právneho predpisu.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohoto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na chov všetkých 
zvierat na území mesta okrem uvedeného v čl. 5 ods. (3).
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa rieši v blokovom konaní, alebo sa 
prejednáva v priestupkovom konaní, ak nejde o trestný čin.
(3) Ak bude vydaný zákaz chovu zvieraťa a chovateľ v stanovenej lehote nevyhovie 
právoplatnému rozhodnutiu, bude zabezpečený výkon rozhodnutia.
(4) Za priestupky proti ustanoveniu tohto nariadenia budú uložené pokuty podľa 
príslušných právnych predpisov. 
(5) Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zvieratá chované 
pred jeho účinnosťou. Chovatelia sú povinní zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami  
tohoto nariadenia do 31.12.2002. 

Čl.  9
Ustanovenie o zrušení

Týmto  Všeobecne  záväzným  nariadením  sa   ruší  Všeobecne  záväzné  nariadenie 
č. 2/1997 o chove zvierat na území mesta Malacky.

Čl. 10
Účinnosť

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 116/2002  na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva  v Malackách, dňa 12. novembra 2002.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01. decembra  2002.

RNDr. Jozef Ondrejka                                   
 primátor mesta Malacky

18) Zákon o obecnom zriadení č. 369/ 1990 Zb.v znení neskorších zmien


