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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 predpisov a  podľa 
§ 4 ods. 3 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vydáva toto  

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2014 
o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách 

 
  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 Týmto Všeobecne záväzným 
nariadením  o návštevnom poriadku 
Zámockého parku v Malackách (ďalej len 
„nariadenie“) sa vydáva Návštevný 
poriadok Zámockého parku v  Malackách 
(ďalej len „Návštevný poriadok“).  

 

§ 2 
(1) Návštevný poriadok upravuje 
podmienky a  spôsob využitia areálu 
Zámockého parku v Malackách jeho 
návštevníkmi. Textové znenie 
informatívnej časti návštevného poriadku 
o  Zámockom parku vrátane označenia a 
opisu pamiatok v  ňom nachádzajúcich sa 
a  osadenie informačnej tabule s  
návštevným poriadkom vrátane prevedenia 
príslušných piktogramov označujúcich 
možnosti využívania  a  zákazy podľa § 2 
ods. 3 tohto nariadenia obstará mestský 
úrad.   

(2) Zámocký park v Malackách pre 
účely tohto nariadenia je vymedzené 
územie ohraničené zo západnej strany - od 
Hlavnej brány múrom, ktorý vedie pozdĺž 
ulíc Jesenského a Sadovej, smerom k ulici 
Rakárenska. Tu pokračuje hranica 
pletivovým plotom na hranici areálu 
nemocnice na ulici Duklianskych hrdinov. 
Na ulici Duklianskych hrdinov ďalej 
pokračuje múrom k  ulici Legionárskej   a  
končí oplotením pri Hlavnej bráne (príloha 
č. 1).  

 

(3) Na území Zámockého parku je 
návštevník povinný dodržiavať 
ustanovenia návštevného poriadku 
spočívajúce v zákaze: 

a) táborenia, stanovania, zakladania 
a udržiavania otvoreného ohňa okrem 
miest na to vyznačených,  

b) konania verejných spoločenských, 
kultúrnych a  iných podujatí okrem 
verejných podujatí organizovaných so 
súhlasom mesta Malacky podľa osobitného 
predpisu1) a podujatí organizovaných v  
zariadeniach spoločného stravovania s 
 obsluhou, či zariadeniach s exteriérovým 
sedením, 

c) požívania alkoholických nápojov2) 
okrem piva3),  s  výnimkou  verejných 
podujatí organizovaných so súhlasom 
mesta Malacky alebo v zariadeniach 
spoločného stravovania s  obsluhou, či 
zariadeniach s exteriérovým sedením,  

d)    umožnenia voľného pohybu psov, 

e)     trhania a ničenie zelene, 

f) znehodnocovania plastík, prvkov 
drobnej architektúry a mobiliáru, 

g)  vstupovania do krovitých a kvetinových 
záhonov, 

                                                 
1) Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných  

športových podujatí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

2)) § 1 zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení neskorších predpisov 

3)   § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Zb. 



h) vstupovania alebo iného zasahovania do 
telesa fontány, 

i) ohrozovania chodca pri jazde na bicykli. 

(4) Vyhradené ihriská a  športoviská 
v Zámockom parku sa riadia osobitnými 
návštevnými poriadkami. 

(5) Zámocky park je monitorovaný 
kamerovým systémom a za týmto účelom 
je označený piktogramom.  

   

§ 3 
Sankcie 

(1) Za porušenie ustanovení tohto 
nariadenia právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie môže mesto Malacky uložiť 
pokutu až do výšky 6638,- Eur. 

(2) Porušenie ustanovení tohto 
nariadenia fyzickou osobou je priestupkom 
podľa osobitného zákona4).  

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v    
Malackách č. 18/2014  dňa 17. apríla 2014. 

(2) Týmto nariadením sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 3/2009 o  ochrane a 
prevádzkovom poriadku Zámockého parku 
v Malackách. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom  15. mája  2014. 

 
 
V Malackách,  22. apríla  2014 
 
 

    RNDr.  Jozef  Ondrejka 
                                primátor mesta 
 
 

                                                 
4)  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 
 


