
VZN číslo 6/1993

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6

o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území
mesta Rajecké Teplice

    V záujme čistoty verejných priestranstiev a zvýšenia estetickej úrovne vylepovania plagátov, mesto Rajecké
Teplice a Poluvsie, ako samostatný územný celok (podľa zákona č. 481/92 Zb. O obecnom zriadení), stanovuje
nasledovné zásady pre vylepovanie plagátov.

Článok 1
Základné ustanovenia

1.    Vylepovanie plagátov v meste Rajecké Teplice a Poluvsie je povolené výlučne na miestach k tomuto účelu
vyhradených a označených nápisom „Plagátovacia plocha“, názvom a adresou organizácie zabezpečujúcej túto
verejnoprospešnú činnosť.
2.    Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti. V poplatku sú zahrnuté náklady na výrobu
vývesných tabúľ, zriaďovania plagátovacích plôch, náklady na vylepovanie a obnovu plagátov, udržiavanie
poriadku, estetickej úrovne plagátovacej plochy i blízkeho okolia. Zvyšok tvorí zisk z reklamy.
3.    Vylepovať je povolené len také plagáty, ktoré nie sú spôsobilé ohroziť mravnosť, neodporujú platným
zákonom a verejnému záujmu. Za dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ.

Článok 2
Povinnosti organizácie poverenej vylepovaním plagátov

1.    Organizácia, ktorú primátor mesta poverí vylepovaním plagátov je povinná:
a)    vylepovať plagáty podľa požiadaviek objednávateľa
b)    dodržiavať podmienky plagátovania stanovené v tomto nariadení
c)    udržiavať plagát a plagátovacie plochy v dobrom technickom stave, poškodené plagáty bez prieťahov
vymieňať a poškodené plagátovacie plochy okamžite opraviť alebo vymeniť
d)    udržiavať okolie plagátovacích plôch čisté a upravené
e)    pre zabezpečenie kontroly plagátov každý plagát označiť evidenčným číslom a pečiatkou
2.    Rovnaké podmienky ako poverená organizácia má aj právnická, resp. fyzická osoba, ktorá umožní
vylepovanie plagátov na svojich objektoch, ktoré má vo vlastníctve alebo v správe.

Článok 3
Podmienky vylepovanie plagátov

1.    Najkratšia doba vylepenia plagátu je 7 dní. Ak je objednané vylepenie plagátu na dobu dlhšiu ako 14 dní,
vylepenie sa v celom rozsahu obnovuje, a taktiež znovu účtuje formou faktúry alebo hotovostnou platbou.
2.    Plagáty sa vylepujú v 4 veľkostných skupinách (mediánoch):
prvý medián   (formáty A3, A4, A5)
druhý medián (formát A2)
tretí medián    (formát A1)
štvrtý medián (formát A0)
Vylepovanie plagátov väčších ako A0 podlieha súhlasu Mestského úradu. V prípade vylepenia plagátov iných
rozmerov (tzv. medziformátov), účtuje sa sadzba poplatku za najbližší väčší formát.
3.    Objednávateľ je povinný dodať k vylepeniu naviac minimálne 5 % plagátov z objednaného množstva na
obnovu poškodených plagátov.
4.    Vlastnícke právo na plagáty prechádza ich vylepením na poverenú organizáciu, resp. na fyzickú alebo
právnickú osobu, ktorá umožnila vylepovanie plagátov a reklám na svojich objektoch. Vrátenie nepoužitých
plagátov si musí objednávateľ vyžiadať do 48 hodín po skončení vylepovania, inak aj tieto plagáty prechádzajú
do vlastníctva poverenej organizácie, resp. vlastníka plochy.
5.    Vlastníci (správcovia) objektov, ktorí umožnia právnickým, resp. fyzickým osobám vylepovanie plagátov a
reklám na svojich objektoch, sú povinní udržiavať na vlastné náklady čistotu plagátovacích plôch, pokiaľ nemajú
v zmluve dohodnuté iné podmienky.
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6.    V čase predvolebnej kampane môžu jednotlivé strany a hnutia vylepovať plagáty na plagátovacích, resp. na
miestach k tomu určených so súhlasom vlastníka (správcu) objektu s tým, že pokiaľ sa s vlastníkom (správcom)
písomne nedohodnú inak, sú povinní na vlastné náklady odstrániť plagáty z predvolebnej kampane najneskôr do
30 dní po ukončení volieb.
V prípade nedodržania tejto lehoty budú voči príslušnému okresnému výboru politickej strany, resp. hnutia,
organizácie alebo fyzickej osobe vyvodzované postihy v zmysle zákona O priestupkoch.

Článok 4
Poplatky

1.    Základný poplatok na vylepenie plagátov jedného druhu a formátu je Sk 50,-. V tejto výške poplatku je
zahrnuté:
a)    vylepenie plagátov formátu A5 až A0 v počte do 10 kusov
b)    doba plagátovania do 7 dní
2.    Pri prekročení doby 7 dní a pri väčšom počte plagátov sa základný poplatok zvyšuje nasledovne:
a)    pri prekročení počtu plagátov nad 10 kusov ( pri plagátovacej dobe 7 dní) sa za každý ďalší plagát podľa
formátu platí:

b)    pri prekročení plagátovania 7 dní sa príplatok za každý deň a kus (nad základný počet 10 kusov), zvyšuje
podľa nasledovnej tabuľky:
Príplatok za 1 kus podľa počtu dní:

3.    Za vylepenie plagátov, propagujúcich regionálne športové akcie, kde sa nevyberá vstupné, platí sa
paušálny poplatok Sk 30,-. Miestna TJ je od tohto poplatku oslobodená.
4.    Za vylepenie plagátov ohľadom predvolebnej kampane sa platí paušálny poplatok Sk 100,- (10kusov, nad
10 kusov platí sadzobník uvedený v bode 2, písm. a) s tým, že doba prekročenia nesmie presiahnuť lehotu 30
dní po ukončení volieb.
5.    Za vylepenie prelepení (pások) textov v dôsledku dodatočných zmien sa účtuje poplatok za 1 kus/ Sk 1,-
6.    Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný pred začatím poplatného úkonu a platí sa organizácii poverenej
vylepovaním plagátov poštovou poukážkou. Okrem poplatku môže vlastník (správca) objektu s objednávateľom
dohodnúť zmluvnú cenu za prenajaté priestory pre účely plagátových plôch.
7.    Vylepovanie plagátov obsahovo zameraných na charitatívne, osvetové a verejnoprospešné účely či
zdravotnícke a bez obchodného účelu, sú od poplatku oslobodené.
8.    Od poplatku je oslobodené aj vylepovanie VZN a verejných vyhlášok Mestského úradu v Raj. Tepliciach
9.    Sadzba poplatkov sa zvyšuje o 50 % pre zahraničné organizácie, fyzické osoby a organizácie so
zahraničnou majetkovou účasťou, o 50 % za vylepenie plagátov do 48 hodín,  o 100 % pri vylepení plagátov do
24 hodín.

Článok 5
Určene plagátovacích miest

1.    Pre potreby plagátovania v meste Rajecké Teplice a Poluvsie sa určujú nasledovné vylepovacie miesta:
a)    parkovisko za hotelom Encián
b)    námestie pred Mestským úradom
c)    parkovisko pred „Motelom u Marcela“
d)    križovatka Rajecká cesta – Poluvsie
e)    kultúrny dom v Poluvsí
f)    ulica Osloboditeľov

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1.    Porušenie zásad vylepovania plagátov sa kvalifikuje ako zavinené konanie – priestupok. Fyzickej, resp.
právnickej osobe, ktorá priestupok spácha, môže byť uložený sankčný postih (pokuta) v konaní o priestupku
(príp. v blokovom konaní) podľa zákona SNR č. 524/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/90 Zb.
O priestupkoch. Konaním o priestupku porušenia nariadenia nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách a
náhradách škody podľa osobitných predpisov.
2.    Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1 zo dňa 22. 2. 1993 a č. 7/99 zo dňa 3. 11. 1999, bolo v zmysle
zákona č. 72/92 Zb. doplnené záväzné nariadenie, ktorého účinnosť bola od 10. 3. 1993
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RNDr. Peter Dobeš
primátor mesta

Článok je tlačený zo stránky www.rajecke-teplice.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL
spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk
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