Obec Veľký Lipník na základe § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písmeno g zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 34/2004
o ochrane nefajčiarov na území obce Veľký Lipník

Článok 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje obmedzenia alebo zákazy
fajčenia na verejne prístupných miestach na území obce Veľký Lipník.

Článok 2
Na území obce Veľký Lipník sa zakazuje fajčiť:
a) v čakárniach pravidelnej autobusovej dopravy
b) v priestoroch obvodného zdravotného strediska okrem fajčiarní vyhradených
pre zamestnancov na ich požiadanie
c) v priestoroch základnej školy s materskou školou a priľahlého ihriska, okrem
priestorov vyhradených na fajčenie pre zamestnancov. Vyhradenie priestorov a ich
označenie zabezpečí štatutárny zástupca školy
d) vo verejne prístupných priestoroch obecného úradu
e) v zariadeniach a uzavretých miestnostiach, kde sa zhromažďujú osoby a kde účinkom
fajčenia by boli vystavení aj nefajčiari.

Článok 3
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby pôsobiace na území obce Veľký Lipník
sú povinné vytvárať vo svojich prevádzkach podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov
pred škodlivým vplyvom tabakového dymu a zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení uvedených v zákone o ochrane nefajčiarov a v tomto nariadení.

Článok 4
1) Porušenie zákazov uvedených v článku 2 tohto nariadenia fyzickou osobou sa považuje
za priestupok, za ktorý môže obec uložiť pokutu v blokovom konaní do 500,- Sk a v
priestupkovom konaní do 5.000,- Sk.

2) Právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie tohto nariadenia môže starosta obce podľa zákona o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky
200.000,- Sk.
3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní
priestupkov (zák. č. 372/1990 Zb. v platnom znení, zákon o správnom konaní, ...).

Článok 5
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 15. 10. 2004 uznesením č. 9/2004.

Na úradnej tabuli bolo vyvesené dňa 18. 10. 2004 a účinnosť nadobúda 3. 11. 2004.

Vo Veľkom Lipníku dňa 18. 10. 2004

Ing. Štefan Stempák
starosta obce

