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Účinnosť od:   



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 vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 377/2004 Z.z. 

o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ) a zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a tým vytvoriť podmienky  pre  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 nariadenie upravuje ďalšie obmedzenia pri ochrane nefajčiarov na území mesta Sereď     

(ďalej len „mesto“)  v rozsahu určenom zákonom  

§ 2 

Základné pojmy 

1) Tabakovými výrobkami na účely tohto nariadenia sú výrobky vyrobené z tabakovej suroviny 

alebo z technologického upraveného tabaku, určené na fajčenie, žuvanie, cmúľanie ak sú hoci len 

čiastočne vyrobené z tabaku.1
 

2)  Inými verejne prístupnými miestami, na ktorých podľa zákona môže mesto obmedziť alebo 

zakázať  fajčenie sú verejne prístupné miesta vyhradené v grafickej prílohe č.1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú časť tohto nariadenia. 

§ 3 

Zákaz fajčenia  

1) Zakazuje sa fajčiť na vyhradených verejne prístupných miestach uvedených v § 2 ods.2  tohto 

VZN. 

  



§ 4 

Protiprávne konanie 

1) Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa dopustí ten, kto poruší povinnosti 

ustanovené týmto nariadením, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento 

priestupok možno uložiť pokutu do 33 Eur. 

2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. 

3) Pokuty a iné sankcie upravené a ukladané podľa zákona nie sú týmto nariadením dotknuté. 

§ 5 

Kontrola dodržiavania nariadenia 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie pokút za priestupky 

v blokovom konaní  vykonávajú príslušníci Mestskej polície Sereď. 

2) Výkon kontroly dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov kontrolnými orgánmi  nie je týmto 

nariadením dotknutý. 

§ 7 

Ustanovenie o účinnosti 

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

dňa ....... 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia ...... 

 

      

Ing. Martin Tomčányi 

                                                    Primátor mesta   

 

Deň vyhlásenia: 28.03.2013 

Deň zvesenia:   

 

_________________ 

1 
( § 2 ods. 4, písm. a) zákon č. 377/2004 Z.z.) 


