Všeobecné záväzné nariadenie obce Lúčka
Č. 1/2010
o ochrane nefajčiarov

Obecné zastupiteľstvo v Lúčke podľa § 6 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s§ 7 ods. 3 zák. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
/ ďalej len VZN/ o ochrane nefajčiarov na území obce Lúčka.

§1
Úvodné ustanovenia
1/
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len VZN/ je utvárať a chrániť
zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce Lúčka ich ochranu pred
škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré
poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.
2/
Toto VZN upravuje podmienky obmedzenia alebo zákazu fajčenia na území obce
Lúčka

§2
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1/
Týmto VZN sú povinné riadiť sa všetky fyzické a právnické osoby oprávnené na
podnikanie a fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo inak zdržiavajúce sa
na území obce Lúčka .
2/
Osobitné povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov v znení neskorších predpisov, nie sú týmto VZN dotknuté.
3/
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia,
v ktorých je zakázané fajčenie , sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom,
ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.

§3
Zákaz fajčenia
1/

Zakazuje sa fajčiť
•

•
•
•
•
2/

a/ v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej
dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich
s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo
vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b/ v kultúrnych zariadeniach
c/ vo verene prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov
d/ v priestoroch a zariadeniach špecificky určených pre deti a mládež
e/ v priestoroch parkov a v priestoroch detských ihrísk
Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis/ 1 /

§4
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržaním tohto VZN vykonávajú:

1/
•
•
•

a/ starosta obce Lúčka
b/ hlavný kontrolór obce Lúčka
c/ poslanci obecného zastupiteľstva

§5
Priestupky sankcie
1/

Priestupku podľa tohto VZN sa dopustí ten, kto :
1. poruší zákaz fajčenia podľa § 3 ods. 1 písm. a/ tohto VZN,
2. poruší zákaz fajčenia podľa § 3 ods. 1 písm. b/až e/ tohto VZN,
3. umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.

2/

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a/ , b/,c/ možno uložiť pokutu do
výšky 332 €.

3/

Za Priestupok uvedený v odseku 1 písm. d/ a e/ možno uložiť pokutu do 498 €

4/

Priestupky uvedené v ods. 1 písm. a/,b/,c/,d/,e/, prejednáva obec, v blokovom konaní

5/

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch /2/

6/
Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov z pokút
za priestupky uložené obcou, ktoré sú príjmom obce.

§6
Záverečné ustanovenia

1/
VZN obce Lúčka o ochrane nefajčiarov bolo schválené uznesením č. 9/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.5.2010
2/
Toto VZN o ochrane nefajčiarov na území obce Lúčka nadobúda účinnosť
dňom....11.6.2010.......

Jozef Szabó
starosta obce

___________________________________________________________________________
1/ zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
2/zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

