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I. Úvodné ustanovenia
1) Účelom zavedenia týchto zásad je určenie pravidiel poskytovania propagačných
presklenných skriniek a ich uţívania tak, aby prenos informácií k obyvateľom a návštevníkom
mesta Piešťany bol efektívny a na poţadovanej estetickej úrovni.
2) Lokality umiestnenia propagačných skriniek na území mesta Piešťany sú uvedené
v prílohe číslo 1 týchto zásad.
II. Pravidlá poskytovania propagačných skriniek
1) Propagačné skrinky sa poskytujú na základe písomnej ţiadosti oprávneného ţiadateľa
podľa poradia v akom sú doručované na Mestský úrad v Piešťanoch. K ţiadosti je potrebné
doloţiť kópiou platnej registrácie.
Oprávnenými ţiadateľmi sú:
- politické strany, hnutia, koalície a pod., pôsobiace na území mesta - kaţdému
samostatnému politickému subjektu sa pridelia maximálne 2 skrinky na území mesta
( l skrinka v obvyklej lokalite určenej pre politické subjekty na Poštovej ulici),
-

organizácie tretieho sektora (neziskové, dobrovoľnícke alebo nezávislé organizácie)
s predmetom činnosti charitatívneho, humánneho, environmentálneho, zdravotného
a sociálneho charakteru , pôsobiace na území mesta - pre kaţdý subjekt maximálne l
skrinka,

-

športové kluby, resp. organizácie, ktorých činnosť sa nezakladá na komerčnej báze,
pôsobiace na území mesta - v maximálnom počte 1 skrinka.

2) O pridelení skrinky v konkrétnej lokalite podľa dohody s uchádzačom
a s určením
termínu začiatku uţívania, prípadne jeho ukončenia bude ţiadateľ zo strany Mestského úradu
vyrozumený písomne.
3) Uţívanie propagačných skriniek oprávnenými subjektami – uţívateľmi je bezodplatné.
III. Podmienky užívania
Uţívateľ propagačnej skrinky je povinný:
a) udrţiavať skrinku v prevádzkyschopnom technickom stave a spolu s jej okolím
aj v čistote,
b) informácie v propagačných skrinkách priebeţne aktualizovať, aby tieto zodpovedali
aktuálnym dianiam a skutočnostiam,
c) zabezpečovať beţnú údrţbu a opravy, vrátane výmeny poškodených sklených výplní
bezodkladne z vlastných prostriedkov (vo vlastnej réţii uţívateľa),
d) zabezpečovať propagáciu v súlade so svojim poslaním a na primeranej estetickej
úrovni.

IV. Prerušenie a zrušenie užívacieho práva
1) Mestský úrad môţe po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov zrušiť
uţívacie
právo oprávneným subjektom uvedeným v článku II. v bode 1) v prípade, ak
uţívateľ porušuje podmienky uvedené v článku III. týchto zásad.
Zrušenie uţívacieho práva bude uţívateľovi oznámené písomne, jeho účinky nastanú dňom
určeným v oznámení.
2) Uvoľnenú skrinku Mestský úrad poskytne do uţívania ďalšiemu ţiadateľovi v poradí,
ktorý je povinný dať ju
v prípade potreby do prevádzkyschopného stavu.
3) Mestský
úrad môţe prerušiť uţívacie právo kaţdej neziskovej organizácii aj
v prípade mimoriadnych
udalostí
(napr. voľby, referendum)
a to na čas
nevyhnutne potrebný.
Prerušenie uţívania bude subjektom oznámené písomne s uvedením doby prerušenia a
s určením termínu odovzdania skrinky.
Po uplynutí mimoriadnej udalosti bude skrinka vrátená pôvodnému uţívateľovi k ďalšiemu
uţívaniu.
4) Mestský úrad môţe prerušiť uţívacie právo aj pre politické subjekty a to v prípade
všeobecného ohrozenia na nevyhnutne potrebný čas.
V. Sankcie
V prípade, ţe v súvislosti s uţívaním propagačnej skrinky dôjde k znečisteniu verejného
priestranstva v okolí propagačnej skrinky (Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany
o čistote mesta) budú vyvodené sankcie v zmysle citovaného nariadenia.
VI. Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad strácajú platnosť Zásady poskytovania a
uţívania propagačných skriniek na území mesta Piešťany, ktoré boli schválené uznesením
MsZ č. 57/2000 a účinné odo dňa 03. 04. 2000. Týmto nie sú dotknuté uţívacie práva
doterajších uţívateľov.
VII. Záverečné ustanovenie
Tieto Zásady poskytovania a uţívania propagačných skriniek na území mesta
Piešťany sú schválené uznesením MsZ č. 170/2008 zo dňa 09.10.2008 a nadobúdajú účinnosť
dňa 10.10.2008.
V Piešťanoch, dňa 09.10.2008

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta
v. r.

Príloha č. 1
Lokality umiestnenia propagačných skriniek na území mesta Piešťany
Ulica

Počet (ks)

Námestie SNP

2

E. Belluša

2

Štefánikova (kostol)

5

Ţilinská (cintorín)

1

A. Hlinku (ţel. stanica)

1

A. Hlinku (zastávka pri OD „kocke“)

2

A. Hlinku (trhovisko)

1

Teplická (sídlisko)

6

Nálepkova (trhovisko)

4

Nálepkova (vstup na parkovisko)

3

Teplická (CVČ)

1

Bratislavská (verejné WC)

1

Bratislavská (cintorín)

1

Nitrianska

1

A. Trajan

4

Ul. 8. mája (sídlisko JUH)

2

A. Dubčeka (MsKS)

1

A. Dubčeka (pri kruh. objazde)

3

Poštová (vstup na parkovisko vpravo)

6

Poštová (vstup na parkovisko vľavo)
-pre politické subjekty-

13

