VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách
v znení novely č. 1

Číslo: 3/2004

V Piešťanoch, dňa 27.02.2004

V znení novely č. 1: prijatej VZN č. 21/2008 účinnej od 01.01.2009
(v texte tmavé písmo)
Mesto Piešťany v súlade s § 4 ods. 3 písm. f/ a m/ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti /ďalej VZN/.
Čl. 1
Predmet a účel nariadenia
1.1 Predmetom tohto VZN je stanovenie podmienok na vylepovanie plagátov právnickými a
fyzickými osobami na území mesta, vymedzenie rozsahu práv a povinností týchto osôb, ako aj
správcu plagátovacích plôch.
1.2 Účelom VZN je zabezpečovanie čistoty mesta Piešťany zamedzením svojvoľného vylepovania
plagátov na verejných priestranstvách, ako aj zachovanie estetického vzhľadu prostredia mesta.
Čl. 2
Základné ustanovenia
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Toto VZN sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú vylepovanie plagátov /ďalej
objednávateľ/.
Plagát je druh propagačnej tlače a patrí do skupiny výtvarných propagačných prostriedkov,
ktorých účelom je informácia, propagácia alebo agitácia organizátorov podujatí. Plagát môţe
slúţiť aj na šírenie osvety s cieľom upozorniť a získať záujemcov pre svoje akcie.
Plagát nesmie ţiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, navádzať na
protiprávnu činnosť, znevaţovať ľudskú dôstojnosť, uráţať náboţenské a národnostné cítenie,
nesmie propagovať zdraviu škodlivé produkty, rasizmus, fašizmus... Za dodrţanie tejto
podmienky zodpovedá objednávateľ. Správca má právo plagáty s takýmto obsahom odmietnuť.
Plagátovacie plochy sú zariadenia vyhradené na vylepovanie plagátov, umiestnené priamo na
verejných priestranstvách a sú označené „Plagátovacia plocha mesta Piešťany“ s uvedením
kontaktnej adresy, tel., mail, www /príloha č. 1/.
Vylepovanie plagátov na plagátovacie plochy a ich údrţbu zabezpečuje Mestské kultúrne
stredisko Piešťany so sídlom A. Dubčeka 27 Piešťany /ďalej len správca /
Čl. 3
Podmienky vylepovania plagátov

3.1
3.2
3.3

Kaţdý plagát pred vylepením na plagátovacie plochy musí byť označený pečiatkou správcu.
Plagáty sa vylepujú v normalizovaných formátoch vo veľkostných skupinách A5 až A1.
Vylepovanie plagátov podlieha spoplatneniu podľa sadzobníka / príloha č. 2/. Platby sú príjmom
správcu plagátovacích plôch.
Od spoplatnenia je oslobodené vylepovanie plagátov, ktoré informujú výlučne o charitatívnych
a humanitárnych podujatiach, o osvetovej činnosti na ochranu ţivotného prostredia, ochranu
prírody a zdravia ľudu, plagáty ktoré informujú o podujatiach ktorých spoluorganizátorom je
mesto Piešťany

3.4

Vlastníci /správcovia/ objektov, ktorí umoţnia právnickým alebo fyzickým osobám vylepovanie
plagátov na svojich objektoch, sú povinní na vlastné náklady udrţiavať čistotu plagátovacích
plôch.
Čl. 4
Základné povinnosti objednávateľa

4.1

Objednávateľ doručí plagáty vo formáte A5 až A1 správcovi a to najneskôr 24 hodín
pred požadovaným termínom ich vylepenia.

4.2. Objednávateľ je povinný dodať k vylepeniu naviac plagáty min. 5% z objednaného
na

.

mnoţstva

obnovu poškodených plagátov /vylepovanie týchto nepodlieha spoplatneniu/.

.
Vrátenie nepouţitých plagátov si objednávateľ vyţiada najneskôr do 48 hodín po
skončení
.
termínu vylepenia.
4.3. Objednávateľ je povinný uhradiť vyrubenú sumu za vylepenie plagátov v deň ich
správcovi.

odovzdania

Čl. 5
Základné povinnosti a oprávnenia správcu plagátovacích plôch
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Správca plagátovacích plôch je povinný vylepovať plagáty podľa poţiadavky objednávateľa.
Správca rozhodne o mieste umiestnenia plagátu podľa jeho rozmeru a voľnej plagátovacej
plochy.
Správca udrţiava plagáty a plagátovacie plochy v dobrom technickom stave, poškodené plagáty
bezodkladne opravuje, resp. vymieňa.
Správca je povinný pred vylepením plagátov - po zaplatení vyrubenej sumy, kaţdý plagát
označiť svojou pečiatkou.
Správca môţe pre nedostatok voľného miesta na plagátovacích plochách odmietnuť prevzatie
plagátov.
Čl. 6
Kontrolná činnosť

6.1 Kontrolu dodrţiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia a správca plagátovacích plôch.

Čl. 7
Sankcie za porušenie nariadenia
7.1 Priestupku podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa dopustí
fyzická osoba, ktorá zavinene poruší povinnosť ustanovenú týmto nariadením. Za priestupok
môţe mesto prostredníctvom zamestnanca Mestskej polície uloţiť v blokovom konaní pokutu v
zmysle citovaného zákona.
7.2 Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu za porušenie tohto nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zub. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
7.3 Priestupkom
proti
poriadku v
správe v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch
v znení neskorších predpisov je porušenie povinností ustanovených týmto
všeobecne
záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh mesta Piešťany.
Čl. 8
Spoločné ustanovenia

8.1 Svojvoľné vylepovanie plagátov na plagátovacie plochy je zakázané.
8.2 Zakázané je ďalej vylepovať plagáty na verejne prístupné objekty.a zariadenia ako sú:
zástavky, cestovné poriadky autobusovej dopravy, čakárne, prístrešky
telefónnych
automatov, stĺpy verejného osvetlenia, apilóny (prenosné sezónne propagačné zariadenia
trojstranné – podľa prílohy č. 3), na dopravné značky, koše a kontejnery na odpadky,
lavičky a pod.
8.3 Plagáty je zakázané vylepovať aj na budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z verejných
priestranstiev bez súhlasu ich vlastníka.
8.4 Mimo určených plagátovacích plôch moţno so súhlasom vlastníka /uţívateľa/ umiestňovať
plagáty vo výkladoch prevádzkarní, obchodov, v oknách rodinných - bytových domov

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
9.1 Toto VZN platí pre územie mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice.
9.2 Reţim tohto VZN sa nevzťahuje na.:
- informačné tabule mesta Piešťany a na propagačné skrinky na území mesta
Piešťany, ktoré spravuje mestský úrad v Piešťanoch
- reklamné zariadenia – billboardy. .
- vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
9.3 Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/1992 o poplatku za reklamy v znení jeho noviel
zostávajú nedotknuté.
9.4 Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 21/2004 dňa 27.02.2004.
9.5 Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25.03.2004
9.6. Novela č. 1 tohto VZN bola schválená formou VZN č. 21/2008 a nadobúda účinnosť od
01.01.2009.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

Príloha č. l
Zoznam plagátovacích plôch spravovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany
/správcom/

Propagačné zariadenia presklené:
Stanovište

rozmery v cm

1. Ul. A. Dubčeka - pri novinovom stánku
2. Ul. A. Dubčeka - pri MsKS
3. Nám. Slobody - pri fontáne 1/2
4. Sady A. Kmeťa - oproti Knihe
5. Ul. E. Belluša - pri Delfíne
6. Bratislavská ul. - pri kríţi
7. Teplická ul. - pri Priori
8. Nám. SNP - pri mestskom úrade
9. Kukučínova ul. - pri potravinách
10. 8. mája - pri nákupnom stredisku
11. Ul. A. Trajan - pri reštaurácii Sl. dvor 1/2
12. Sady A. Kmeťa - pri hudobnom pavilóne

168 x 89
168 x 89
168 x 89
168 x 89
168 x 89
168 x 89
168 x 89
168 x 89
106 x 142
168 x 89
168 x 89
168 x 89

Propagačné zariadenia s plochami s priamym výlepom

Stanovište
1. kriţovatka Beethovenova/Winterova ul. - pri KSC Fontána
2. Nám. Slobody - pri Sporiteľni
3. Sad A. Kmeťa - pri bývalom mliečnom bare
4. Nálepkova ul. - pri podchode
5. Bratislavská ul. - pri kríţi
6. Ul. A. Hlinku - pri nákup. stredisko Kocka
7. kriţovatka ulíc Šindelára - Štefaniková – pri farskom úrade
8. Ul. E. Belluša - pri Delfíne
9. Staničná ul.- pri autobusovej stanici

Príloha č. 2
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, A. Dubčeka 27, 921 34 P i e š ť a n y
/správca plôch určených na vylepovanie plagátov)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CENNÍK platieb za služby súvisiace s vylepovaním plagátov
Propagačné zariadenia presklené:
Plagát formátu

A3
A4
A5

-

0,15 EUR (4,50 Sk) / ks/deň
0,10 EUR (3.01 Sk) /ks/deň
0,05 EUR (1,51 Sk) /ks/deň

Propagačné zariadenia s plochami s priamym výlepom
Plagát formátu

A1
A2
A3
A4
A5

-

1,00 EUR (30,13 Sk) /ks/14 dní
0.75 EUR (22,59 Sk) /ks/14 dní
0,50 EUR (15,06 Sk) /ks/14 dní
0,25 EUR ( 7,53 Sk) /ks/14 dní
0,20 EUR ( 6,02 Sk) /ks/14 dní

Príloha č. 3
Lokality umiestnenia apilónov ( sezónne propagačné zariadenia trojstranné) na území mesta
Piešťany, ktoré slúžia pre potreby Mestského kultúrneho strediska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A. Hlinku – pri OD Prior
A. Hlinku – pri autobusovej stanici pri fontáne
Hoštáky – na nároţí ulíc Hoštáky, Sasinkova
Kláštorská – na parkovisku v tesnej blízkosti novinového stánku
Kocurice – pri detskom domove
8. mája – pri obchodnom stredisku
sídlisko A. Trajan – pri novom obch. centre
sídlisko A. Trajan – pri PT Univerzál
sídlisko Tesla – pri Trojičke
Valova – pri zástavke MHD oproti areálu SMP Piešťany
Veterná/Dlhá – na chodníku nároţia ulíc
Vodárenská – na chodníku pri schodisku na ul. Ţilinská

