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Návrh stanovísk komisií 

 

Komisia 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2021 o ochrane 

nefajčiarov 
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Dôvodová správa 

Z praxe riešenia podnetov v oblasti ochrany nefajčiarov najmä v okolí nehnuteľností v správe 

a v majetku Mestskej časti Bratislava – Rača vznikla potreba podrobnejšej úpravy ochrany nefajčiarov 

navštevujúcich tieto nehnuteľnosti za účelom využitia zdravotníckych, kultúrnych, či iných potrieb. 
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Materiál: 

 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  

mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2021 

z ...................... 2021, 

 

o ochrane nefajčiarov 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 57 ods. 1 písm. a) bod 2 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení: 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť iné 

verejne prístupné miesta na území mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská 

časť“), na ktorých sa zakazuje fajčiť. 

2. Verejne prístupným miestom na účely tohto nariadenia sa považujú všetky miesta na 

území mestskej časti, ktoré slúžia na verejné užívanie ako sú ulice, námestia, cesty, 

chodníky, terasy, parkoviská, nábrežia, mosty, tunely, priechody, podchody, nadchody, 

schody, parky, detské ihriská, trhoviská, cintoríny a pietne miesta, priestory staníc a 

zastávok Železníc Slovenskej republiky, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy, 

mestskej hromadnej dopravy, verejné WC. 

 

Článok 2 

Zákaz fajčenia 

 

Na území mestskej časti sa zakazuje fajčiť na týchto verejne prístupných miestach: 

a) v areáli cintorínov, pri vstupe do areálu cintorínov a vo vzdialenosti 4 metrov od vstupu, 

b) pri vstupe z verejného priestranstva do budov základných škôl, stredných škôl, školských 

zariadení, predškolských zariadení, vysokých škôl a študentských domovov až do vzdialenosti 

4 metrov od vstupu, 

c) pri vstupe do priestoru detských ihrísk do vzdialenosti 8 metrov od vstupu, 

d) pri vstupe z verejného priestranstva do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych 

služieb, kultúrnych zariadení a úradných budov do vzdialenosti 4 metrov od vstupu, 

 

Článok 3 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) poverení zamestnanci mestskej časti. 
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Článok 4 

Sankcie 

 

Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 a § 48 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov a za tieto priestupky možno uložiť pokutu do 33 Eur. 

 

Článok 5 

Účinnosť 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 

UZN .../.../.../21/P zo dňa ............2021. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2021. 

 

 

 

 

  Mgr. Michal Drotován 

  starosta 
 


