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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení 
neskorších predpisov, vydáva toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2016 o ochrane 
nefajčiarov na území mesta Malacky 

 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť 
iné verejne prístupné miesta na území 
mesta Malacky, ako sú ustanovené 
osobitným predpisom1, na ktorých sa 
zakazuje fajčiť.  
 

§ 2 
Zákaz fajčenia 

 
Zakazuje sa fajčiť na týchto verejne 
prístupných miestach: 
a) v areáli cintorínov, pri vstupe do areálov 
cintorínov a do vzdialenosti 10 metrov od 
vstupu; 
b) pri vstupe do budov alebo areálov, ak sú 
oplotené, základných škôl, stredných škôl, 
školských zariadení, predškolských 
zariadení do vzdialenosti 10 metrov od 
vstupu; 
c) pri vstupe do priestoru detských ihrísk 
do vzdialenosti 10 metrov od vstupu; 
d) pri vstupe do zdravotníckych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, kultúrnych 
zariadení, športových zariadení a úradných 
budov, pri vstupe do kostolov a kaplnky na 
Břeclavskej ulici do vzdialenosti 10 metrov 
od vstupu.  

§ 3   
Kontrolná činnosť 

 

                                                 
1 § 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov v znení neskorších predpisov 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto 
nariadenia je oprávnená vykonávať 
Mestská polícia Malacky. 

 
§ 4 

Sankcie 
 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia 
fyzickou osobou je priestupkom podľa 
osobitného predpisu2.  
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v  
Malackách č. 13/2016 dňa 17. marca 2016. 
 
 (5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dňa 1. mája 2016.  
 
 
 
V Malackách dňa 23.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
      primátor mesta 

                                                 
2 §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 
v znení neskorších predpisov 



 


