
Dôvodová správa k predkladanému materiálu. 
 
          
 

            V zmysle schváleného harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva a v súlade    
s ustanoveniami zákona Vám predkladám na prerokovanie a schválenie Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenie mesta Sereď  č. 6 /2013 o ochrane nefajčiarov. Predložený návrh je spracovaný 
na základe uznesenia MsZ č.55/2013 zo dňa 26.2.2013, kde uložilo náčelníkovi MsP: 

1. Zapracovať pripomienky  do 15.3.2013 

2. Zabezpečiť zverejnenie návrhu VZN mesta Sereď o ochrane nefajčiarov spôsobom obvyklým            
a pripraviť ho na prerokovanie na najbližšom zasadnutí MsZ. 
          
 Pôvodný návrh bol nevytvárať VZN o ochrane nefajčiarov vzhľadom k tomu, že 
v zákone č. 377/2004 Z.z v znení neskorších predpisov je obsiahnutá celková oblasť zákazu 
fajčenia a je len na meste či určí niektorú oblasť, kde by sa nemalo fajčiť. Bola spracovaná 
pracovná verzia, ktorá bola predložená na MsZ 26.2.2013 s tým, že budú dané zapracované 
pripomienky k predmetnému VZN. Do 15.3.2013 nedošla ani jedna pripomienka. Riešili sa 
pripomienky ktoré boli dané na MsZ : 
Ing. Horváth  - počas  konania  Vianočných   trhov   na   Námestí slobody, bolo  tam aj   veľa   
ľudí  a  niektorí  aj  fajčili. Bol problém   s  udržiavaním čistoty, počas  akcií   by  vylúčil    
fajčenie.  
p. Kurbel   -  odporučil, aby  priestor  pred Poliklinikou  bol zaradený  do  lokalít, kde  bude 
zakázané  fajčenie   
Ing. arch. Kráľ  -   potrebné  je, aby  verejné priestranstvá  boli čisté. VZN  by nemali  
obmedzovať  občanov.     
JUDr.  Irsák -  v  niektorých  krajinách     v zahraničí sú  vyhradené  špeciálne    miesta,  kde   
môžu  ľudia  fajčiť.  Obec  má  právo  vyhradiť  určité  miesta, kde  bude zákaz fajčenia. 
Návrh je potrebné   zverejniť, aby   občania  mali  možnosť  pripomienkovať   tento materiál.            
p. Vydarená  - je to pracovná   verzia, ktorú   odporúča  zverejniť  a  zapracovať  
pripomienky, ktoré budú doručené  k predmetnému  návrhu   do  15.3.2013.  
Ing. Sidor  -  fajčiarov  vyháňajú zo všetkých priestorov. Fajčiari  sú rovnako  kultúrni   ľudia  
ako  aj nefajčiari.  Ak  je  to  nutné  zakázať  fajčenie  tam, kde  je  to potrebné   tak  súhlasí. 
Fajčiarom  je potrebné vyčleniť   priestory, aby  mali možnosť  dôstojne   a kultúrne   si 
posedieť a zafajčiť si .          
Ing.  Kyselý  -  na  miestach, kde  bude   zákaz  fajčenia, neumožniť  výnimky   ani  počas  
konania  rôznych  kultúrnych  a spoločenských  akcií.   
 Vzhľadom k uvedenému z pôvodnej pracovnej verzii boli odstránené navrhnuté 
lokality : 
-  areály stredných škôl, základných škôl, predškolských zariadení, základnej umeleckej 
školy,  - je obsiahnuté v zákone, 
-    priestory mestskej tržnice, - nedá sa špecifikovať priestor  mestskej tržnice a čas. 
-    schodište pred hlavným vstupom do Mestskej polikliniky – je obsiahnuté v zákone,  
Zostali v návrhu : 
-   park  na Námestí slobody, - boli názory pre aj proti,  
-  park pri kaštieli - je potrebné posúdiť čo bude v budúcnosti s Amfiteátrom, budovou 
Africoly a budúcimi tenisovými kurtami a na základe toho rozhodnúť,   
-   areál mestského cintorína na ul. Kasárenskej, na ul. Hornočepenskej a židovský cintorín         
na ul. Cukrovarskej, (Spôsob kontroly). 


