Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2012

Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. g) zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v y d á v a pre územie mesta Snina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 112/2012,
ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta
Snina

Toto VZN bolo na úradnej tabuli mesta vyvesené dňa 27. 04. 2012
Toto VZN bolo z úradnej tabule mesta zvesené dňa 14. 05. 2012
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PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) bližšie vymedzuje miesta na
verejných priestranstvách mesta Snina určené pre zverejňovanie plagátov a propagačných
materiálov vylepením a stanovuje pre vylepovanie podmienky.
2. Týmto VZN sa stanovujú ceny za služby spojené s vylepovaním plagátov a s udržiavaním
plôch slúžiacich na vylepenie.
3. Týmto VZN sa stanovujú sankcie za nedodržanie podmienok, ktoré sú obsahom tohto VZN.
4. Toto VZN sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú alebo umožňujú
vylepovanie plagátov alebo iných nosičov informácií na území mesta Snina.

DRUHÁ ČASŤ
VYLEPOVANIE PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Plagát je druh propagačnej tlače a patrí do skupiny výtvarných propagačných prostriedkov,
ktorých účelom je informácia alebo propagácia podujatí. Plagát môže slúžiť aj na šírenie
osvety, s cieľom upozorniť a získať záujemcov pre svoje podujatia.
2. Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, navádzať na
protiprávnu činnosť, znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať náboženské a národnostné
cítenie, nesmie propagovať zdraviu škodlivé produkty, rasizmus, fašizmus. Za dodržanie
týchto podmienok zodpovedá objednávateľ (osoba, ktorá o vylepenie plagátov požiada).
Správca plôch a poskytovateľ služby vylepovania má právo vylepenie plagátov
s nevhodným obsahom odmietnuť.
3. Za plochy určené pre zverejnenie vylepením podľa tohto VZN sa považujú len tie plochy,
ktorých správcom a poskytovateľom služby vylepovania je Mestské kultúrne a osvetové
strediska Snina (ďalej len MKOS Snina). Zoznam týchto plôch je uvedený v prílohe č. 1
tohto VZN.

§3
Podmienky vylepovania plagátov
1. Poskytovateľom služby vylepovania plagátov na plochy v správe MKOS Snina a údržbu týchto
plôch zabezpečuje MKOS Snina. Vylepovanie plagátov podlieha spoplatneniu podľa
stanovených sadzieb (viď tabuľka), platby sú príjmom MKOS Snina.
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2. Celková výška poplatku za vylepenie plagátov sa vypočítava zo sadzby stanovenej pre príslušný
formát plagátu, z počtu kusov plagátov na vylepenie a z požadovaného počtu dní umiestnenia na
ploche. Rozmery štandardných formátov:
Formát A4 ( 210 x 297 mm), B4 ( 250 x 353 mm) a menší;
Formát A3 ( 297 x 420 mm), B3 ( 353 x 500 mm );
Formát A2 ( 420 x 594 mm), B2 ( 500 x 707 mm );
Formát A1 ( 594 x 841 mm), B1 ( 707 x 1000 mm);
Formát A0 ( 841 x 1189 mm), B0 ( 1000 x 1414 mm);

3. Sadzby poplatkov za vylepenie plagátov a propagačných materiálov štandardných
formátov sú stanovené za 1 deň umiestnenia 1 plagátu takto:

Formát

Poplatok
za 1 deň,
za 1 plagát

A4;
A3;
B4;
B3;
a menší
0,10 €

A2;
B2;

A1;
B1;

A0;
B0;

0,15 € 0,20 € 0,25 € 0,35 €

4. V prípade požiadavky vylepenia plagátu s rozmermi inými ako sú uvedené v bode 2 sa účtuje
poplatok podľa sadzby rovnakej, aká je určená za plagát najbližšieho väčšieho formátu.
5. Za prelepenie časti už vylepených plagátov (v dôsledku potreby vyznačiť v nich dodatočnú
zmenu) sa účtuje jednorazový poplatok 0,10 € za 1 ks plagátu.
6. Vylepenie informačných a propagačných materiálov, plagátov a oznámení vykoná správca na
základe požiadaviek Mestského úradu Snina a organizácií zriadených alebo založených
Mestom Snina zadarmo.
7. Plochu na vylepenie plagátov o podujatiach, ktoré majú benefičný charakter alebo informujú
o osvetovej činnosti v oblasti ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a prírody, poskytne
správca plôch zadarmo. Organizátor podujatia si vylepenie plagátov zabezpečí sám podľa
usmernenia správcu plôch.
8. Ďalšie podmienky služby zverejnenia plagátov vylepením:
-

Každý plagát umiestnený vylepením na ploche MKOS Snina
odtlačkom pečiatky MKOS Snina a podpisom zodpovednej osoby.

musí byť označený

-

Z dôvodu efektivity práce spojenej s vylepovaním plagátov sa stanovuje minimálna doba,
počas ktorej má byť plagát vylepený, resp. umiestnený na ploche, a to na 5 (slovom: päť)
dní.
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-

Poskytovateľ môže odmietnuť vylepenie z dôvodu nedostatku voľného miesta na plochách.

-

Počas zimných mesiacov môže poskytovateľ z dôvodu mrazov odmietnuť vylepenie alebo
obmedziť počet plôch na vylepenie.

-

Za zničenie, poškodenie, prelepenie alebo iné znehodnotenie plagátov inou osobou
poskytovateľ služby vylepovania nezodpovedá.

-

V prípade zistenia, že vylepený plagát bol znehodnotený alebo bol z miesta vylepenia
odstránený, môže objednávateľ doručiť poskytovateľovi plagát na dolepenie. Za dodatočné
vylepenie zaplatí podľa stanovených sadzieb.

-

Vylepenie plagátov realizuje
v popoludňajších hodinách.

poskytovateľ

služby

vždy

v utorok

a vo

štvrtok

9. V termíne 1 týždeň pred začiatkom predvolebnej kampane vymedzí správca pre účely volieb
časť plochy na vylepovanie plagátov v centre mesta (budova COOP Jednota) a časť plochy na
sídlisku I. (Ul. študentská č. 1461/24), v zmysle príslušného VZN mesta Snina, ktoré upravuje
podmienky vylepovania volebných plagátov. Pre poskytnutie služby vylepenia plagátov pre
kandidujúce subjekty, ktoré požiadajú o vylepenie na vymedzených častiach týchto plôch, platia
podmienky stanovené v tomto VZN v plnom rozsahu.

§4
Základné povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ doručí plagáty poskytovateľovi služby najneskôr 24 (slovom: dvadsaťštyri)
hodín pred požadovaným termínom ich vylepenia.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť určenú sumu pred poskytnutím služby, vopred.

TRETIA ČASŤ
USTANOVENIA O KONTROLE, SANKCIÁCH A ÚČINNOSTI
§5
Sankcie za porušenie nariadenia
1. Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je uvedená na plagáte ako
organizátor podujatia a je oprávnená na podnikanie, uložiť pokutu za porušenie tohto
nariadenia do výšky 6 638 € podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, môže primátor alebo ním poverená osoba
podľa § 47 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť
pokutu do výšky 33 €.
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3. Priestupku podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa
dopustí fyzická osoba, ktorá zavinene poruší povinnosť ustanovenú týmto VZN. Za priestupok
môže mesto prostredníctvom zamestnanca mestskej polície uložiť v blokovom konaní pokutu
v zmysle citovaného zákona.
§6
Všeobecné ustanovenia a kontrolná činnosť
1. Svojvoľné vylepovanie plagátov na plochy v správe MKOS Snina je zakázané.
2.
-

Na vylepovanie plagátov, propagačných materiálov a pod. je zakázané používať:
stromy a iné porasty,
ploty a steny budov,
zvodidlá okolo ciest,
výkladné skrine a okná z vonkajšej strany,
stĺpy verejného osvetlenia, telefonického a elektrického vedenia,
autobusové zastávky, cestovné poriadky a čakárne MHD,
telefónne búdky resp. automaty,
dopravné značky,
koše a kontajnery na odpadky,
lavičky.

3. Vylepovanie plagátov so súhlasom vlastníka (užívateľa) je možné vo výkladoch
prevádzkarní, obchodov, v oknách rodinných – bytových domov.
4. Kontrolu dodržiavania zákazu vylepovania plagátov na miestach verejných priestranstiev
vykonáva mestská polícia.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 98/2009, ktorým sa určujú
miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Snina, ktoré bolo schválené
uznesením MsZ č. 567/2009 zo dňa 28. 05. 2009.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ v Snine č. 200/2012 zo dňa 26. 04. 2012.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 06. 2012.

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha č. 1

Mesto Snina
Zoznam stálych plôch na vylepovanie v správe MKOS Snina

Stanovište plochy

Typ plochy

1.

Sídlisko I. – bočná stena obytného domu na Ul. študentská č. 1461/24

Pevná plocha, 500x200 cm

2.

Centrum – bočná stena budovy COOP Jednota (od Námestia centrum)

Pevná plocha, 500x200 cm
Betónová skruž

3.
Sládkovičova ul. - verejné priestranstvo pri nemocnici
4.

Ulica 1. mája – pri autobusovej zastávke

Betónová skruž

5.

Ulica Komenského – verejné priestranstvo pred obchodným centrom

Betónová skruž

6.

Centrum – pri predajni MECOM

Samostatne stojaca
uzamykateľná skrinka

7.

Centrum – pri budove VÚB, a.s.

Samostatne stojaca
uzamykateľná skrinka

