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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

         
________________________________________________________________________________ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni v súlade s ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a Zákona č. 377/2004 Z. z.. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení Zákona č. 465/2005 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 40 o ochrane nefajčiarov  

 
schválené uznesením MsZ č. XIII/2004 zo dňa 15.12.2004 

zmena schválená uznesením MsZ č. XV/2005 zo dňa 26.04.2005 
zmena schválená uznesením MsZ č. XVIII/2005 zo dňa 16.11.2005  
zmena schválená uznesením MsZ č. XIII/2008 zo dňa 13.11.2008  

zmena schválená uznesením MsZ č. XVIII/2012 pod č. 465 zo dňa 6.12.2012 

 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

Mesto Stará Ľubovňa vytvára podmienky na ochranu ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako 
návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a tabakových výrobkoch, pred škodlivými 
účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú 
zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia.  

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Stará Ľubovňa. 

2. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba je povinná: 

a/ utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového 
dymu, a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 

b/ zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tohto nariadenia, 

c/ každý, kto predáva tabakové výrobky, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa § 6 ods. 
2 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 
oznamom umiestneným na viditeľnom mieste. 
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d/ Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je 
zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a 
zdravotným označením, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste. 

e/ V priestoroch, kde je podľa § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov zákaz fajčenia, 
musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných 
orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné 
podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. 

3. Na účely tohto nariadenia sa rozumejú pod pojmami tabakové výrobky a tabak, pojmy 
definované v § 2 ods. 4 písm. a/ a písm. b/ zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Čl. 3 
Podmienky predaja 

1. Podmienky predaja tabakových výrobkov sú stanovené ustanoveniami § 6 zákona č. 377/2004 Z. 
z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Čl. 4 
Zákaz fajčenia 

1. Zakazuje sa fajčiť: 

a/ na verejných letiskách, v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy  
na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, 
v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej 
hromadnej osobnej dopravy, 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 areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je 
vyhradený na psychiatrických oddeleniach, 

c/ v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských 
zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, 

d/ vo vysokých školách a v študentských domovoch, 

e/ v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, 

f/ v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach, 

g/ v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, 
v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách, 

h/ v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených 
minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor 
pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia, 

i/ v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo 

j/ v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia 
slobody. 
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2. V prípade vyčlenenia priestorov pre fajčiarov, tzv. fajčiarne je každá fyzická osoba - podnikateľ 
a právnická osoba, ktorá tento priestor vyčlení, povinná o tomto vyčlenení písomne upovedomiť 
Mestský úrad v Starej Ľubovni, a to do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 
z dôvodov možnosti kontroly dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a zákona č. 377/2004 Z. 
z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež musí zabezpečiť 
primerané vetranie (ventiláciu) takto vyčleneného priestoru. Upovedomenie musí obsahovať 
presné určenie fajčiarne s určením jej kapacity. Takto vyčlenený priestor pre fajčiareň musí byť 
viditeľne označený. 

3. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je 
zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a 
zdravotným označením, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste. 

4. Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis. 

Čl. 5 
Kontrolná činnosť 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním záväzného nariadenia za mesto vykonávajú: 

- primátor mesta, 
- poslanci MsZ poverení primátorom mesta alebo mestským zastupiteľstvom, 
- pracovníci MsÚ poverení primátorom mesta, 
- mestská polícia, 
- hlavný kontrolór, 
- členovia komisie verejného poriadku a životného prostredia a komisie podnikateľských 
činnosti a cestovného ruchu. 

2. V prípade zistenia porušenia zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov podľa § 4 a 6 tieto zistenia budú mestom bezodkladne oznámené 
Slovenskej obchodnej inšpekcii. Zistené porušenia zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov podľa § 4 až 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až f) oznamujú 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

3. Výnosy z pokút uložených mestom sú príjmom rozpočtu mesta. 

Čl. 6 
Správne delikty, priestupky a uloženie pokuty 

1. Správne delikty upravujú ustanovenia § 10 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Postup pri riešení priestupkov upravuje ustanovenie § 11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia môže mesto uložiť, právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, pokutu v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,- €. 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba sa nemôže zbaviť zodpovednosti za porušenie 
podmienok stanovených týmto nariadením a ustanovení zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
15.12.2004 č. XIII/2004 a nadobúda účinnosť pre územie mesta dňom 01.01.2005. Týmto dňom 
stráca platnosť VZN č. 26 o ochrane nefajčiarov. Zmena nariadenia schválená na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva dňa 26.04.2005 č. XV/2005 nadobúda účinnosť pre územie mesta 
dňom 10.05.2005. Zmena nariadenia schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
16.11.2005 č. XVIII/2005 nadobúda účinnosť pre územie mesta dňom 01.12.2005. 

3. Zmeny VZN boli schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesením MsZ  
č. XVIII/2012 pod č. 465 zo dňa 06.12.2012 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2013. 

4. VZN č. 40 o ochrane nefajčiarov bolo zrušené uznesením č. 566 z rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXII/2017 zo dňa 04.05.2017 s účinnosťou k 05.05.2017. 

 
 
 
 
 

PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 
            primátor mesta 
 


