Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre

č. 46/2008
o ochrane nefajčiarov na území obce Veľké Leváre

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch na základe ustanovenia §6,ods.1 zákona SNR
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zákona č.377/2004 Z.z
o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení( ďalej len VZN) o ochrane nefajčiarov a zákaze a obmedzení fajčenia na území
obce Veľké Leváre.
Časť I.
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu nefajčiarov a stanoviť zákaz a obmedzenie
fajčenia na celom území obce Veľké Leváre v nižšie uvedených dotknutých objektoch,
organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach, chrániť tak nefajčiarov, mládež, deti a tehotné
ženy, ako i stanoviť sankčné postihy za jeho nedodržanie.
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Časť II.
§2
Základné ustanovenia
Fajčenie je osobitný druh toxikománie, ktorý škodlivo pôsobí na zdravie fajčiarov
a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
Fajčenie je negatívny jav spôsobujúci značné spoločenské škody, najmä
poškodzovaním zdravia občanov.
Všetky orgány, organizácie, fyzické a právnické osoby predávajúce tovar
a poskytujúce služby v súlade so zákonom č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
a zák. č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník, sú povinní chrániť občanov a spoločnosť
pred škodlivými účinkami fajčenia, odstraňovať jeho príčiny a následky.
V zariadeniach spoločného stravovania, zakazuje sa fajčiť v celom rozsahu. Ak
prevádzkovateľ takéhoto zariadenia spoločného stravovania nedokáže účinným
spôsobom oddeliť časť pre fajčiarov a tým eliminovanie nepriaznivého vplyvu
fajčenia na ostatných návštevníkov, považuje sa takéto zariadenie za nefajčiarske.
Ochranu pred nepriaznivými účinkami fajčenia je možné o.i. uskutočňovať zákazom
a obmedzujúcimi opatreniami a sankciami v zmysle platných zákonných ustanovení.

§3
Zákaz fajčenia na území obce Veľké Leváre
1. Na území obce Veľké Leváre sa zakazuje fajčiť :
a) V čakárniach a prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej
dopravy, krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch,
súvisiacich s touto dopravou, určených pre cestujúcich, na otvorených
nástupištiach vo vzdialenosti 4m od vymedzenej plochy nástupíšť, ktorú obec
vyznačí vodorovným dopravným značením,
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
c) v základných
školách
a v školských
zariadeniach,
v predškolských
zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre
zamestnancov,
e) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach vrátane
tribún okrem fajčiarní,
f) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení obchodov,
divadiel, kín, výstavísk, múzeí, galérií a trhovísk,
g) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného
stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov,
h) v cukrárniach a zariadeniach rýchleho stravovania
i) v priestoroch a zariadeniach špecificky určených pre deti a mládež,
j) v maloobchodných prevádzkach, zariadeniach a prevádzkach poskytujúcich
služby obyvateľstvu typu holičstvá, kaderníctva, kozmetické salóny,
autoopravovne, krajčírstva, opravovne obuvi a pod. okrem priestorov
vymedzených pre fajčenie.
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Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis

Časť III.
§4
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaní VZN o zákaze a obmedzení fajčenia na území obce Veľké
Leváre vykonávajú:
- Obecná polícia obce Veľké Leváre
- poslanci Obecného zastupiteľstva obce Veľké Leváre, v rozsahu svojich právomocí
daných zákonom o obecnom zriadení

Časť IV.
§5
Priestupky a sankčné opatrenia
1. Priestupky podľa § 46zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa dopustí ten :
a)kto poruší zákaz fajčenia podľa § 3 tohto VZN
b)kto umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov
2. Príslušníci obecnej polície sú oprávnení za priestupky podľa ods. 1. uložiť pokutu
v blokovom konaní v zmysle zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
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Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže starosta obce
uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13
ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Časť V.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od dňa jeho prijatia
Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Levároch.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Veľkých Levároch dňa 27.08.2008, uznesením č77/2008

Štefan Kudlička
starosta
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