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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A. č i a s t o č n e   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora zo dňa 13. decembra 2013 proti všeobecne záväznému nariadeniu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov,  
 
B. s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 
o ochrane nefajčiarov s účinnosťou od 1. marca 2014. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Dôvodová správa 
 
 
V nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z o ochrane 
nefajčiarov v znení neskorších predpisov a čl. 34 ods. 2 písm. a) štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov má mestská časť právomoc všeobecne 
záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných 
miestach ako uvedených v zákone 377/2004 Z. z. 
 
Z daného dôvodu mestské zastupiteľstvo Bratislava – Staré Mesto prijalo dňa 29.10.2013 VZN 
č. 16/2013 o ochrane nefajčiarov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.11.2013. Daný návrh 
vychádzal z dôvodu škodlivosti karcinogénnych látok vznikajúcich pri fajčení a v praxi bežné 
fajčenie pri vstupe do verejných budov (v  daných budovách je zakázané fajčiť, tento zákaz 
však často spôsobuje fajčenie priamo pred vchodom, čim sa účel a zmysel zákona neguje). 
Parky považujeme za miesta oddychu a z daného dôvodu predmetné VZN zakázalo fajčenie aj 
v týchto zónach.  
 
Dňa 13.12.2013 vzniesla voči tomuto VZN č. 16/2013 Okresná prokuratúra Bratislava I protest 
prokurátora.   
 
Po preštudovaní protestu prokurátora navrhujeme protestu vyhovieť čiastočne. 
 
Po preskúmaní odôvodnenia navrhujeme vyhovieť protestu v týchto bodoch: 
 
K §1 ods. 1 – zmeniť vetu „Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„nariadenie“) je určiť iné verejne prístupné miesta na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť“), na ktorých sa zakazuje fajčiť.“  
 
Nové upresňujúce znenie v zmysle protestu prokurátora: „Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť iné verejne prístupné miesta na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), ako sú vedené v § 7 ods. 1 zákona č. 
377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, na ktorých sa zakazuje 
fajčiť.“   
 
K §1 ods. 2 – daný odsek v zmysle protestu prokurátora navrhujeme vypustiť ako celok. 
 
K §2 písm. d), písm. f) – v zmysle protestu prokurátora navrhujeme vypustiť pojem „z 
verejného priestranstva“. 
Pôvodná formulácia: 
 

d) 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; 
(...) 
f) pri vstupe z verejného priestranstva do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, kultúrnych zariadení a úradných budov do vzdialenosti 4 metrov od vstupu; 
 

Navrhovaná nová formulácia: 
d) pri vstupe do budov základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, predškolských 
zariadení, vysokých škôl a študentských domovov až do vzdialenosti 4 metrov od vstupu; 
(...) 



f) pri vstupe do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych zariadení 
a úradných budov do vzdialenosti 4 metrov od vstupu; 
 
 
 
 

Pripomienka k poznámke pod čiarou: 
Akceptujeme pripomienku prokurátora k poznámke pod čiarou a navrhujeme ponechať iba §48 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. §46 bude z poznámky vypustený. 
 
 
Po preskúmaní odôvodnenia navrhujeme nevyhovieť protestu v týchto bodoch:  
 
Návrh na vypustenie §3 a §4 nariadenia pre výlučne informatívny charakter – dané 
ustanovenie má pre občanov informatívny charakter a v zmysle príslušných zákonov jednak 
informuje o kontrolnej činnosti a osobách, ktoré ju môžu vykonávať (§3) a zároveň informuje 
o možných sankciách v súčinnosti s poznámkou pod čiarou (ktorá podľa legislatívnych pravidiel 
vlády nemá normotvorný charakter) (§4). Navrhujeme protestu prokurátora v týchto bodoch 
nevyhovieť, nakoľko sa nejedná o problém doslovnej citácie zákona (kde v prípade novely 
môže nastať potreba zmeny VZN). 
 
Vo novom VZN zároveň navrhujeme zjednotenie §2, aby v každom písmenách c), d), e), a f) 
bolo uvedené spojenie „do vzdialenosti“. Aktuálne znenie má uvedené „vo vzdialenosti“ (písm. 
c)), až do vzdialenosti (písm. d) a „do vzdialenosti“ (písm. e) a f)). 
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 16/2013 z 29. 
októbra 2013 o ochrane nefajčiarov - protest prokurátora 

Proti Všeobecne zavaznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
č. 16/2013 z 29. októbra 2013 o ochrane nefajčiarov, podávam podľa § 22 ods. 1 písm. a) 
bodu 2., § 2,5 :z;:\k: č. J 53/200 1 Z. z. o prokuratúre, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon o prokuratúre") 

protest prokurátora 

a žiadam, aby ste mu v lehote do 30 dní od jeho doručenia podľa § 25 óds. 2, ods. 3 zákona o 
prokuratúre vyhoveli a aby ste Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto č. 16/2013 z 29. októbra 2013 o ochrane nefajčiarov v lehote do 90 dní od doručenia 
protestu prokurátora nahradili všeobecne záväzným nariadením súladným so zákonom. 

Podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o prokuratúre: "Prokurátor je oprávnený 
podať protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu vydanému orgánom verejnej 
správy, a to všeobecne záväznému nariadeniu územnej samosprávy. " 

Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona o prokuratúre: "Protest prokurátora obsahuje návrh 
na zrušenie nezákonného všeobecne záväzného právneho predpisu,· opatrenia alebo 
rozhodnutia, prípadne návrh na jeho nahradenie novým všeobecne záväzným právnym 
predpisom, opatrením alebo rozhodnutím, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. " 

Podľa § 25 ods. 2, ods. 3 zákona o prokuratúre: ,,(2) Orgán verejnej správy je povinný o 
proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu. 
(3) Ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne 
záväzný právny predpis zrušit; prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. " 

Podľa § 250zfaods. 1 prvej vety zák č~ 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v 
znení neskorších predpisov: ,,Ak obec alebo vyšší územný celok nezruší alebo nezmení na 

Okresná prokuratúra Bratislava I, Kvetná 13, P. O. BOX 65,82005 Bratislava 
telefón: +421-2-208 36 611-2, fax: +421-2-5556 6448 

e-mail: podatelna.opba1@genpro.gov.sk 
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základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie, môže prokurátor vo 
veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne 
záväzného nariadenia so zákonom. ". Podľa odseku 3 tohto ustanovenia zákona je príslušným 
na rozhodnutie Kraj ský súd v Bratislave. 

Odôvodnenie 

Na svojom zasadnutí 29. októbra 2013 sa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Č. 16/2013 z 29. októbra 
2013 o ochrane nefajčiarov (ďalej len "nariadenie"). Toto nariadenie nadobudlo účinnosť 15. 
novembra 2013. 

V úvodnej časti nariadenia je uvedené, že miestne zastupiteľstvo sa na ňom uznieslo 
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 zákona Č. 377/2004 Z.z. o ochrane 
nefajčiarov v znení neskorších predpisova čl. 34 ods. 2 písm. a) štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislave v znení dodatkov. 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. Č. 377/1990 Zb. "): "Miestnemu 
zastupiteľstvu je vyhradené uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre 
mestskú časf" 

Podľa § 6 ods. 1 zák. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o obecnom zriadení"): "Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať 
nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom." 

Podľa § 7 ods. 3 zák. Č. 377/2004 Z.z.. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane nefajčiarov"): 
"Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných 
verejne prístupných miestach. " 

Podľa čl. 34 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení všetkých jeho 
dodatkov (d'alej len "Štatút"): "Mestská časť podľa osobitného predpisu 
a) môže obmedziť alebo zakázať fajčenie nariadením mestskej časti aj na iných verejne 

prístupných miestach, 
b) je povinná vykonávať kontrolu dodržiavania osobitného predpisu, 
c) oznámi bezodkladne Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenie osobitného 

predpisu, 
d) oznámi bezodkladne úradu verejného zdravotníctva zistené porušenie osobitného predpisu, 
e) prejednáva priestupky za porušenie zákazu fajčenia podľa osobitného predpisu." 

Mám za to, že mestská časť správne označila v úvode nariadenia ustanovenia zákonov, 
podľa ktorých nariadenie vydala (§ 15 ods. 2 písm. a) zák. č. 377/1990 Zb. a § 6 ods. 1 
zákona o obecnom zriadení). Tiež správne poukázala na ustanovenie zákona o ochrane 
nefajčiarov, ktoré nariadením vykonáva (§ 7 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov), a tiež na 
ustanovenie Štatútu, ktoré založilo pôsobnosť mestskej časti vykonať § 7 ods. 3 zákona o 
ochrane nefajčiarov (čl. 34 ods. 2 písm. a) Štatútu). 

Nejde však len o správne označenie vykonávaného ustanovenia zákona. Jeho vykonanie 
by sa malo odraziť aj v právnej úprave obsiahnutej v nariadení. Najmä v § 1 ods. 1 
nariadenia, ktoré upravuje účel úpravy nariadenia: "Účelom tohto všeobecne záväzného 
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nariadenia (ďalej len" nariadenie ") je určiť iné verejne prístupné miesta na území mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len" mestská čast"'), na ktorých sa zakazuje fajčit:" 

Toto ustanovenie nariadenia je koncipované tak, že z neho nie je zrejmé, oproti akým 
iným verejne prístupným miestam je úmyslom tohto nariadenia určiť verejne prístupné 
miesta, na ktorých sa zakazuje fajčiť. Preto by malo byť v § 1 ods. 1 nariadenia obsiahnuté, že 
jeho úmyslom je určiť iné verejne prístupné miesta na území mestskej časti, ako sú miesta 
uvedené v § 7 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov, na ktorých sa zakazuje fajčiť. Navrhujem 
zmeniť znenie § 1 ods. 1 nariadenia, :miJ.:h ho úplne vypustiť z nariadenia, pretože má výlučne 
informatívny charakter. To, že ide o vykonanie zákona o ochrane nefajčiarov v jeho § 7 
ods. 3, by malo byť, a aj je, zrejmé z úvodnej časti nariadenia. Z toho je potom zrejmý aj účel 
úpravy nariadenia. 

v § 1 ods. 2 nariadenia mestská časť definovala verejne prístupné miesto na účely tohto 
nariadenia demonštratívne, čo je však vo všeobecne záväznom nariadení vylúčené, pretože 
voči adresátovi tejto právnej normy ide o nejednoznačnú úpravu. 

S touto definíciou verejne prístupných miest prepojilo miestne zastupiteľstvo aj úpravu 
obsiahnutú v § 2 nariadenia s názvom Zákaz Fajčenia. Práve pre účely tohto ustanovenia 
nariadenia boli definované verejne prístupné miesta v § 1 ods. 2 nariadenia. Takúto definíciu 
verejne prístupných miest však považujem za nadbytočnú. Skutočnosť, že s týmto pojmom 
operuje v zákone o ochrane nefajčiarov samotný zákonodarca, vylučuje, aby bola v ďalšom 
definovaná v nariadení. Za verejne prístupné miesta sa vo všeobecnosti považujú miesta, kam 
má v súlade s platnou právnou úpravou v SR prístup verejnosť. Postačuje samotný prístup. Pri 
tomto pojme nevidím žiadne výkladové ani aplikačné problémy. 

V súlade s týmito závermi považujem za súladné s § 7 ods. 3 zákona o ochrane 
nefajčiarov určenie, resp. vymedzenie konkrétnych verejne prístupných miest, kde sa zakazuje 
fajčiť. Mám za to, že postačuje úprava obsialmutá v § 2 nariadenia bez zadefinovania v § 1 
ods. 2 nariadenia. Navrhujem vypustiť § 1 ods. 2 nariadenia. 

V § 2 písm. d), písm. f) nariadenia miestne zastupiteľstvo úplne nepochopiteľne 
pojednáva o verejných priestranstvách, ktoré neboli v žiadnom ustanovení nariadenia 
zadefinované. Navrhujem zmeniť § 2 nariadenia v jeho písmenách d) a f) tak, že pojem 
verejné priestranstvo bude z neho vypustené. Za súčasného znenia nepovažuj ern označené 
ustanovenia nariadenia za určité a zrozumiteľné pre ich adresátov. V praxi sú nevykonateľné. 

K zneniu § 3 nariadenia, upravujúcemu kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia 
príslušníkmi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a poverenými zamestnancami 
mestskej časti, uvádzam nasledovné. . 

Oprávnenie príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy vykonávať 
kontrolnú činnosť nad dodržiavaním nariadenia možno vyvodiť z § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov: "Obecná polícia zabezpečuje 
verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľova iných osôb v obci pred 
ohrozením ich života a zdravia.". Jej úlohou je podľa citovaného ustanovenia zákona 
zabezpečovať verejný poriadok, a teda to, aby boli rešpektované nastavené pravidlá správania 
sa na verejnosti. Jej úlohou je spolupôsobiť aj pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci 
pred ohrozením zdravia. Účelom zákona o ochrane nefajčiarov je pritom podľa § 1 písm. a) 
zákona o ochrane nefajčiarov aj ochrana ľudí pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými 
spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov 
bezprostredne vystavených účinkom fajčenia. V nariadení, ktoré je vykonaním § 7 ods. 3 
zákona o ochrane nefajčiarov, sú nastavené pravidlá správania sa, týkajúce sa ochrany zdravia 
nefajčiarov, na verejnosti, resp. na verejne prístupných miestach. 
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Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť mestskej časti nad dodržiavaním ustanovení nariadenia 
prostredníctvom starostom poverených zamestnancov (§ 13 zákona o obecnom zriadení), tu 
má mestská časť založenú právomoc podľa § 86 písm. b) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o priestupkoch") prejednať tento priestupok v 
blokovom konaní. Podľa § 86 písm. b) zákona o priestupkoch: "V blokovom konaní môžu 
prejednávať obce priestupky proti verejnému poriadku podl'a § 47 a 48, ... ". Podľa § 48 
zákona o priestupkoch: "Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných 
povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych 
orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento 
priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur." Verejný poriadok je právne neurčitým pojmom. 
Vo všeobecnom význame však predstavuje súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. V 
napadnutom nariadení je obsiahnutý takýto súhrn pravidiel správania sa, ktoré smerujú k 
ochrane zdravia nefajčiarov na verejne prístupných miestach. 

Toto ustanovenie nariadenia však považujem za výlučne informatívneho charakteru, a 
teda za nadbytočné, a navrhujem ho vypustiť z nariadenia. 

Rovnako informatívneho charakteru je aj § 4 nariadenia, z ktorého dôvodu ho 
navrhujem vypustiť z nariadenia. 

Naviac, hoci poznámky pod čiarou nemajú podľa legislatívnych pravidiel vlády 
normatívny charakter, nie je zrejmý titul, pre ktorý poukazuje nariadenie v poznámke pod 
čiarou k tomuto ustanoveniu nariadenia na § 46 zákona o priestupkoch. Ide totiž o priestupok, 
ktorého skutková podstata je naplnená porušením všeobecne záväzných nariadení obcí, avšak 
za predpokladu, že takýmto porušením páchateľ sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. 
Nie je zrejmé, akým svojim konaním by mohla osoba tým, že poruší zákaz fajčenia, sťažiť 
plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. 

JUDr. Eva Satinová 
prokurátorka 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

N Á V R H 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. .../2014  
 

z … 2014 
 

o  o c h r a n e  n e f a j č i a r o v   
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov a čl. 34 ods. 2 písm. a) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave 
v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
  

 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť iné verejne 
prístupné miesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), ako 
sú vedené v § 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov,  na ktorých sa zakazuje fajčiť.   
 

 
 

§ 2 
Zákaz fajčenia  

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

a) v záhrade pri Aspremontovom paláci (Medická záhrada); 
b) v záhrade pri Grassalkovichovom paláci (Grassalkovichova záhrada); 
c) v areáli cintorínov, pri vstupe do areálu cintorínov a do vzdialenosti 4 metrov od vstupu; 
d) pri vstupe do budov základných škôl, stredných škôl, školských zariadení, predškolských 

zariadení, vysokých škôl a študentských domovov do vzdialenosti 4 metrov od vstupu; 
e) pri vstupe do priestoru detských ihrísk do vzdialenosti 8 metrov od vstupu; 
f) pri vstupe do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych 

zariadení a úradných budov do vzdialenosti 4 metrov od vstupu. 
 
 

§ 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. 



§ 4 
Sankcie 

 
Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných 
predpisov.1 

 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 
o ochrane nefajčiarov. 

 
§ 6 

 Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca  2014. 
 
 
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 

                                                
1 V zmysle § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za tieto 
priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

      
 

N á v r h 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. .../2014 
z ....2014 

 
o  o c h r a n e  n e f a j č i a r o v   

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov a čl. 34 ods. 2 písm. a) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave 
v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
  

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť iné verejne 
prístupné miesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), ako 
sú vedené v § 7 ods. 1 zákona č. 377/2004 Z.z o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov,  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.  

 
 

§ 2 
Zákaz fajčenia  

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

a) v záhrade pri Aspremontovom paláci (Medická záhrada); 
b) v záhrade pri Grassalkovichovom paláci (Grassalkovichova záhrada); 
c) v areáli cintorínov, pri vstupe do areálu cintorínov a vo do vzdialenosti 4 metrov od 

vstupu; 
d) 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; 

e) pri vstupe do priestoru detských ihrísk do vzdialenosti 8 metrov od vstupu; 
f) pri vstupe z verejného priestranstva do zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych 

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



§ 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. 

 
§ 4 

Sankcie 
 

(1) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitných predpisov.1 

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 16/2013 
o ochrane nefajčiarov. 

 
§ 5 6 

 Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014 15.novembra 2013. 
 
 
 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 
 
 

                                                
1 V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 


