
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará Turá
č. 9/2004-Nar.

o obmedzení používania tabakových výrobkov

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 24.6.2004 uznesením 
č.4-XIII/2004 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne 
záväzné nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ust. § 7 ods. 3 
zákona NR SR č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 128/2002 Z.z.  
.

§1
Účel nariadenia

     Účelom nariadenia je podporiť vytvorenie podmienok na ochranu ľudí, najmä 
mládeže,  pred vznikom závislosti od tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia 
a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré sú osobitným druhom 
toxikománie a poškodzujú zdravie fajčiarov, ale hlavne nefajčiarov bezprostredne 
vystavených účinkom fajčenia.

§ 2
Fajčenie v pohostinských zariadeniach

      2.1. V pohostinských zariadeniach a podnikoch, kde sa podávajú nápoje, musí 
byť minimálne 20% miest z celkovej kapacity vyhradených pre nefajčiarov, ak je 
kapacita podnikov väčšia ako 40 miest na sedenie. V rámci tejto kapacity sa nebudú 
počítať miesta na sedenie, ktoré nie sú v uzavretých priestoroch (letné terasy).

      2.2. Prevádzkovatelia zariadení podľa predchádzajúceho odseku sú povinní 
viditeľne označiť  priestor, ktorý je vyhradený pre nefajčiarov. Tento priestor musí 
mať primerané vetranie (ventiláciu).

§ 3
Kontrolná činnosť a sankcie

      3.1.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia je oprávnená vykonávať 
Mestská polícia Stará Turá, ktorej orgány sú kompetentné udeľovať pokuty 
v blokovom konaní a poverení zamestnanci Mestského úradu Stará Turá.

      3.2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta uložiť 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 
200 000 Sk 1) a zároveň vyzvať, aby táto odstránila v stanovenej lehote zistené 
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nedostatky. Pri ukladaní pokút sa prihliada  najmä na závažnosť, spôsob, čas 
trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje 
predpis o správnom konaní. 2)

§ 4
Záverečné ustanovenie

    
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.6.2004 
a nadobúda účinnosť dňa 12.7.2004.

V Starej Turej, dňa 28.6.2004

                  Ing. Ján Kišš
                 primátor mesta
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Príloha k VZN č. 9/2004-Nar.

Zoznam citovaných právnych predpisov

1)  § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
     predpisov.
2)  Zákon SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.


