Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN– 01/2014

Výtlačok číslo:

1

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obednom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo
VZN-06/2013 o verejnom poriadku na území mesta Brezna
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
03.02. 2014
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
03.02. 2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
03.02. 2014
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
12.02. 2014
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: peter.pancik@brezno.sk
- faxom na číslo: 0486306229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
14.02. 2014
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

12.03. 2014
24.03. 2014
07.04.2014

Ing. Jaroslav Demian v.r.
primátor mesta

VZN – 01/2014

2z2

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-06/2013 o verejnom poriadku na
území mesta Brezna sa mení a dopĺňa takto
1. Za § 9 sa dopĺňa § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 9a
Podmienky zákazu fajčenia na území mesta
1. Účelom tohto ustanovenia je určiť podmienky zákazu fajčenia na území mesta na základe
ustanovenia § 7 ods.3 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Je zakázané fajčiť v priestoroch detských ihrísk na ulici MPČĽ 3-10, MPČĽ 14- 28, ČSA
35-37, ČSA 32, 9. mája 30-38, Krčulova 2-18, ŠLN 26-28, Nálepkova 5, M. Benku a na
ulici SNP.
3. Je zakázané fajčiť v priestoroch detských pieskovísk a v okruhu štyroch metrov od okraja
detských pieskovísk na ulici 9. mája 5-7, MPČĽ 5-10, Sládkovičova 22, Nálepkova 38,
Krčulova 10-12, ČSA 25-27, ČSA 52, ŠLN 9-10, ŠLN 29-30, F. Kráľa 11-13, Rázusova
55, Clementisova 7 a v priestoroch dopravného ihriska na Hronskej ulici.
4. Správca detských ihrísk uvedených v § 9a, bod 2 ich zabezpečí označením vyjadrujúcim
„Zákaz fajčiť“ a priestorovo ich ohraničí.
5. Správca detských pieskovísk uvedených v § 9a, bod 3 ich zabezpečí označením „Zákaz
fajčiť“ v okruhu 4 metrov od okraja pieskoviska.

Čl. II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia, okrem §
9a, body 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.9.2014.

