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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď 

o ochrane nefajčiarov  
  

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a 68 Ústavy slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 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 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie           
č.    /2013 o ochrane nefajčiarov „ ( ďalej len nariadenie). 

§ 1 
Účel a rozsah úpravy 

1) Účelom tohto nariadenia je utvárať a chrániť zdravé podmienky  a zdravý spôsob 
života a práce obyvateľov mesta Sereď ich ochranou pred škodlivými účinkami fajčenia 
a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, zdravý, morálny a fyzický vývoj 
mládeže, ochrana životného prostredia, verejného poriadku a čistoty na verejných 
priestranstvách a miestach verejne prístupných nachádzajúcich sa v meste Sereď. 
2)  Všeobecne platné obmedzenia a zákazy predaja tabaku a tabakových výrobkov 
upravuje zákon a týmto nariadením nie sú dotknuté. 
3) Toto nariadenia sa vzťahuje  na všetky právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie a fyzické osoby, ktoré pôsobia alebo sa nachádzajú či zdržiavajú na území mesta. 

§ 2 
Základné pojmy 

1) Tabakovými výrobkami na účely tohto nariadenia v súlade  s § 2 ods. č písm. a) 
zákona č. 377/2004 Z.z. . o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 
výrobky vyrobené z tabakovej suroviny alebo z technologického upraveného tabaku, určené 
na fajčenie, žuvanie, cmúľanie ak sú hoci len čiastočne vyrobené z tabaku. 

§3 
Zákaz fajčenia  

1) V súlade  s ustanovením § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zakazuje sa fajčiť na verejne prístupných miestach, 
ktoré sú vlastníctve, užívaní alebo v nájme mesta Sereď, ktorými v zmysle tohto nariadenia sú 
nasledovné verejné prístupné miesta : 
 a) „ Malý park na Námestí Slobody“, 
 b) „ Zámocký park“, 

c) areály stredných škôl, základných škôl, predškolských zariadení, základnej umeleckej školy, 
  
d)   areál mestského cintorína, 

 e)   priestory mestskej tržnice. 
§ 4 

Kontrolná činnosť 
1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú : 
 a)   Mestská polícia Sereď, 
 b)   hlavný kontrolór mesta Sereď,  
 c)   zamestnanci mesta poverení primátorom mesta Sereď. 

§ 5 
Sankcie 

1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopúšťa priestupku podľa § 48 zákona č SNR 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za čo jej môže byť uložená 
bloková pokuta do 33 EUR. 



 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

1)  Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Sereď uznesením č.......... zo 
dňa .................... 

2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli v meste Sereď dňa .................. a zvesené dňa 
............... 
 


	MESTO  SEREĎ
	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď
	o ochrane nefajčiarov
	Schválené MsZ v Seredi  dňa:

