Mesto Moldava nad Bodvou

VZN č. 41
O ochrane nefajčiarov na území mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Moldava nad Bodvou podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zákona
Slovenskej národnej rady č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 11 ods. 3 písm. g/ a § 7 ods. 3 zákona č. 67 / 1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom
znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie O ochrane nefajčiarov na území mesta
Moldava nad Bodvou (ďalej “nariadenie”):
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je vytvoriť na území mesta Moldava nad Bodvou podmienky
na zníženie počtu obyvateľov mesta závislých od tabaku, ochranu nefajčiacej, hlavne mladej
populácie pred škodlivými účinkami fajčenia, ktoré je osobitným druhom toxikománie a
preukázateľne poškodzuje zdravie fajčiarov, ale aj nefajčiarov, bezprostredne vystavených
účinkom fajčenia.
§2
Povinnosti fyzických a právnických osôb
Všetky orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby predávajúce tovar alebo
poskytujúce služby 1/ sú povinné chrániť ľudí 2/ pred škodlivými účinkami fajčenia
dôsledným dodržiavaním a kontrolou tohto nariadenia.
§3
Obmedzenia a zákazy
Zakazuje sa fajčiť:
a) v prostriedkoch hromadnej dopravy osôb, v čakárňach a prístreškoch na
zastávkach hromadnej dopravy osôb, vo výdajniach cestovných lístkov a v
uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre
cestujúcich,
b) pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život,
zdravie alebo majetok,
c) na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých verejných priestoroch
d) na spoločenských, športových a kultúrnych podujatiach organizovaných pre
mládež, alebo na ktorých sa zúčastňuje mládež
e) v pracovných miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari,

f)

v zdravotníckych zariadeniach, s výnimkou priestorov vyhradených na tento
účel (fajčiareň). Vyhradenie priestorov na tento účel (fajčiareň) určí a dá
označiť zodpovedný pracovník organizácie,
g) v predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk a pieskovísk,
školách, školských internátoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti pre deti a
mládež, s výnimkou priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň).
Vyhradenie priestorov na tento účel (fajčiareň) určí a dá označiť zodpovedný
pracovník organizácie,
h) v kultúrnych zariadeniach a uzavretých športových zariadeniach s výnimkou
priestorov vyhradených na tento účel (fajčiareň). Vyhradenie priestorov na
tento účel (fajčiareň) určí a dá označiť zodpovedný vedúci pracovník
organizácie,
i) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov,
výstavísk a galérií,
j) v priestoroch zariadení spoločného stravovania, s výnimkou priestorov
vyhradených a stavebne oddelených na tento účel. Tam, kde nie je stavebne
oddelená časť pre fajčiarov od časti pre nefajčiarov, zakazuje sa fajčiť v čase
určenom pre výdaj raňajok, obedov, večerí s tým, že prevádzkovateľ je
povinný túto skutočnosť zverejniť na viditeľnom mieste v zariadení,
k) v priestoroch zariadení cukrární, priestoroch určených na konzumáciu
zmrzliny, rýchleho stravovania (bufetoch),
l) v prevádzkárňach poskytujúcich služby obyvateľstvu,
m) v spoločne užívaných zariadeniach a uzavretých verejne prístupných
priestoroch viacbytových obytných domov, najmä:
9 na spoločne užívaných schodištiach
9 na spoločne užívaných chodbách
9 v spoločne užívaných pivničných a podkrovných priestoroch
9 vo výťahoch
9 spoločne užívaných vestibuloch a vchodoch

§4
Úlohy fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb
Fyzické a právnické osoby predávajúce tovar alebo poskytujúce služby, na ktoré sa
vzťahujú zákazy alebo obmedzenia fajčiť obsiahnuté v zákone 2/ alebo v § 3 tohto
nariadenia, sú povinné na tieto zákazy ľudí upozorniť výrazným oznamom umiestneným na
viditeľnom mieste tak, aby tento oznam nebolo možné prehliadnuť.
§5
Osobitné ustanovenia
1/ Vyhradený priestor ( fajčiareň ) je stavebne oddelený a dostatočne vetraný priestor.
2/ Mesto Moldava nad Bodvou odporúča jednotne formulované upozornenie pre všetky
dotknuté inštitúcie a prevádzky týmto VZN v nasledovnom znení:
“ Ďakujeme Vám, že rešpektujete Zákon o ochrane nefajčiarov č. 67/97 Z.z., podľa
ktorého je toto miesto vyhlásené za nefajčiarske. Chránite tým svoje zdravie aj zdravie
svojich spoluobčanov.”

§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia na území mesta Moldava nad Bodvou
vykonávajú:
9 poslanci MZ
9 Mestská polícia
9 poverení pracovníci MsÚ
9 hlavný kontrolór Mesta Moldava nad Bodvou
§7
Ukladanie pokút
1/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť pokutu, výška ktorej sa určí
podľa závažnosti a miery zavinenia s prihliadnutím na to, či ide o opakované porušenie tohto
nariadenia.
2/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo
priestupkového konania.
3/ Fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, možno uložiť v rámci blokového konania
pokutu až do výšky 500,- Sk, ktorá je príjmom rozpočtu mesta.
4/ Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta 3/ uložiť pokutu až
do výšky 100 000,- Sk.
§8
Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 3/MZ/2003 zo dňa 15.
mája 2003. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.júna 2003
Ing. Štefan Zachariaš
Primátor mesta

1/ Zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, Zákon č.513/1991Zb., Obchodný
zákonník
2/ Zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov
3/ § 13 a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

