MESTO Nové Mesto nad Váhom

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 4/2016 - o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách
a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom.

V Novom Meste nad Váhom, október 2016

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 4/2016 – VZN
o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch
na území mesta Nové Mesto nad Váhom.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení Mesta Nové Mesto nad Váhom o vylepovaní plagátov na
verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom
Čl. 2
Predmet nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť plochy na verejných
priestranstvách na vylepovanie:
-

volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu,
pre voľby prezidenta SR, pre voľby do NR SR, pre voľby do orgánov vyšších územných
celkov, pre voľby starostov obcí a poslancov obecných zastupiteľstiev (ďalej len
„volebné plagáty") pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a
nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo voľbách a v iných prípadoch, ak tak ustanoví
osobitný zákon,

-

iných ako volebných plagátov, plagátových výzdob, oznamov, informácií, mimo
volebnej kampane (ďalej len „plagáty") .

2. Určiť podmienky vylepovania plagátov na území mesta Nové Mesto nad Váhom a stanoviť
vyhradené plochy a zásady vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na
území mesta Nové Mesto nad Váhom a dosiahnuť zvýšenie estetickej úrovne vylepovania
plagátov a čistoty výlepných miest.
3. Toto VZN platí pre fyzické a právnické osoby, ktoré chcú v meste Nové Mesto nad Váhom
propagovať svoje aktivity formou vylepovania plagátov alebo oznamov.
Čl. 3
Určenie vyhradených plôch
A/ Vylepovanie plagátov v meste Nové Mesto nad Váhom je povolené výlučne na plochách na
to vyhradených. Plochy sú označené nápisom " Plocha na vylepovanie plagátov " a názvom
a adresou Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré túto činnosť zabezpečujú .

B/ Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti okrem prípadov uvedených v čl. 4
ods. 5 a čl. 5 ods. 5.
C/ V meste Nové Mesto nad Váhom sú na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách
určené plochy (ďalej len „výlepné plochy" uvedené v prílohe , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tohto VZN ďalej len „príloha").
1) Na určených miestach sú umiestnené ako informačné zariadenia betónové skruže a tabule, na
ktoré možno v období určenom osobitným zákonom vylepiť volebné plagáty a mimo tohto
obdobia aj iné plagáty .
2) Osoby, ktoré chcú využiť výlepné plochy mesta Nové Mesto nad Váhom podľa Čl. 2 ods. 2
oznámia svoju požiadavku na vyhradenie plochy na umiestnenie plagátov Technickým
službám mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „TSM“), ktoré pridelia výlepnú plochu
na základe písomného súhlasu v ktorom určia bližšie podmienky užívania výlepnej plochy.
3) Osoby , organizácie a politické subjekty , ktoré využívajú verejné výlepné miesta mesta
Nové Mesto nad Váhom, sú povinné:
a)
b)

vopred uhradiť poplatok na úhradu nákladov, ktoré vzniknú TSM v súvislosti
s vylepovaním a odstránením, podľa platného cenníka TSM,
zdŕžať sa činností, ktorými by znečistili alebo poškodili verejné výlepné miesta vo
vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom.

4) Umiestňovanie plagátov na iných miestach vo vlastníctve mesta, ako sú miesta určené v
prílohe tohto nariadenia, je možné len na základe rozhodnutia MsZ o zvýšení počtu
vylepovacích plôch.
5) Pre zabezpečenie kontroly výlepu plagátov je každý plagát označený pečiatkou TSM a
dátumom vylepenia.

Čl. 4
Zásady vylepovania plagátov pri volebných kampaniach.
1) Politické strany a politické hnutia, ktoré sú registrované podľa osobitného zákona a iné
osoby podľa osobitného zákona, ktorým je mesto povinné podľa osobitných predpisov
vyhradiť plochy na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách (ďalej len „oprávnené subjekty"), oznámia svoju požiadavku na vyhradenie
plochy na vylepenie volebných plagátov v dostatočnom predstihu MsÚ Nové Mesto nad
Váhom . Miesta na vylepovanie volebných plagátov mesto Nové Mesto nad Váhom
poskytne oprávneným osobám v súlade so zásadami rovnosti.
2) Za umiestňovanie volebných plagátov na výlepných plochách zodpovedajú TSM.
3) Mesto pridelí výlepné plochy pri politických kampaniach oprávneným subjektom najneskôr
do termínu určeného podľa osobitného zákona. Výlepné plochy sa budú losovať v 3 člennej
komisii pri rokovaní politických subjektov na okrúhlom stole, ktorý zvolá MsÚ najmenej 5
dní pred termínom určeným osobitným predpisom. Pri losovaní je umožnená účasť
zástupcom oprávnených subjektov. O termíne, čase a mieste losovania bude Mestský úrad
informovať zástupcov politických subjektov pozvánkou.

4) Ak plocha na umiestňovanie volebných plagátov jednotlivých oprávnených subjektov
zostane nevyužitá, mesto ju nemôže určiť na umiestňovanie volebných plagátov inému
oprávnenému subjektu.
5) Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane nepodlieha poplatkovej povinnosti pre
kandidujúce politické subjekty a nezávislých kandidátov.

Čl.5
Poplatky
1) Za vylepenie plagátov sa stanovujú tieto sadzby poplatkov:
-

plagát do 0,5 m2 : 3,20 EUR/1 ks/ týždeň / výlepné miesto,
za každý ďalší plagát do 0,5 m2 : 3,20 EUR/1 ks/ týždeň / výlepné miesto.

2) Stanovený čas na umiestnenie plagátov, okrem plagátov volebných kampaní sa určuje na 7
dní (ďalej len základný časový rámec ).
Na základe písomnej požiadavky objednávateľa možno predĺžiť stanovený čas o sedem
kalendárnych dní.
3) Za každý i začatý deň nad základný časový rámec sa účtuje poplatok 50% stanovenej sadzby.
4) Za vylepenie plagátov propagujúcich športové, kultúrne, zdravotnícke a cirkevné akcie sa
platí paušálny poplatok 2 €. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na akcie komerčného
charakteru, ktoré sa spoplatňujú podľa ods. 1 a 3 tohto článku
5) Od platenia poplatkov je oslobodené vylepovanie plagátov:

a) ktoré informujú výlučne o charitatívnych a humanitárnych podujatiach, vrátane osvetovej
činnosti na ochranu životného prostredia, ochranu prírody a zdravia občanov, a o
voľných pracovných miestach,
b) ktoré informujú o divadelných predstaveniach, koncertoch a umeleckých výstavách,
ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,
c) ktoré informujú o podujatiach, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto
Nové Mesto nad Váhom.
Čl. 6
Kontrola, priestupky a sankcie
1) Svojvoľne umiestňovať plagáty na informačných zariadeniach zriadených Mestom Nové
Mesto nad Váhom je zakázané.

Ďalej je zakázané umiestňovať plagáty na všeobecne prospešné zariadenia, najmä na :
a) čakárne, označenia zastávok a cestovné poriadky verejnej dopravy,
b) na prístrešky telefónnych automatov,
c) stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení,
d) dopravné značky a dopravné zariadenia vrátane cestnej svetelnej
signalizácie,
e) malé smetné koše, kontajnery na odpad a zberné stanovištia týchto
kontajnerov,
f) lavičky,
g) kvetináče mobilnej zelene a iný mobiliár,
h) na budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z verejných priestranstiev.

2)

Ak mesto zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených výlepných
plôch v tomto VZN, považuje sa to za priestupok voči tomuto VZN a primátor mesta uloží
fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe, ktorí propagujú
svoje aktivity, pokutu v súlade s osobitnými právnymi predpismi (priestupkový zákon
a zákon o obecnom zriadení ). Súčasne uloží povinnosť nahradiť škodu, alebo iné náklady
spojené s odstránením propagačných materiálov, ktorých vylepovanie nebolo povolené
v súlade s týmto VZN a uskutočnilo sa bez povolenia TSM na danej ploche. Plnú
zodpovednosť za nepovolené vylepenie propagačných materiálov nesie subjekt, ktorý
propaguje svoju aktivitu.

3) Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená mesto nariadi odstránenie
nelegálne vylepených propagačných materiálov.
4) Vlastníci (správcovia) objektov a plôch, ktorí umožnia fyzickým a právnickým osobám
vylepovanie plagátov a oznamov, sú povinní rešpektovať a povoliť umiestňovanie len
takých plagátov a propagačných materiálov, ktoré svojím charakterom neohrozia mravnosť,
neodporujú platným zákonom a verejnému záujmu. Plagát nesmie žiadnym spôsobom
najmä:

a) propagovať násilie, vandalizmus a vulgárnosť, navádzať na protiprávnu činnosť alebo
vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
b) znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie,
zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti,
c) propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie, život alebo zdravie ľudí, zvierat
alebo rastlín bez toho, aby sa na túto škodlivosť výslovne a zreteľne na plagáte
upozornilo,
d) propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je
zakázané,
e) propagovať omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky alebo informovať o
nich spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) propagovať sexualitu neslušným spôsobom,
g) propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie.
Za dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ.
5) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať príslušníci MsP Nové Mesto nad
Váhom a primátorom mesta poverení zamestnanci MsÚ a zamestnanci TsM poverení
riaditeľom TsM.
6) Mesto môže za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť:

a) právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do 6 638,- eur podľa
ustanovenia § 13 ods. 9 a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ,
b) fyzickej osobe do 33,- € podľa § 47 ods. 1 písm. d/ , a § 48 zákona č. 372/1990 o
priestupkoch zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 11. zasadnutí mestského zastupiteľstva
Mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 25.10.2016 uznesením č. 156/2016 - MsZ a nadobúda
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Novom Meste nad Váhom t.j.
10.11.2016.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN mesta Nové Mesto nad
Váhom č. 3/1998 Určenie miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách.
V Novom Meste nad Váhom dňa 25.10.2016

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Príloha VZN č. 4/2016
Plochy určené na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane a mimo
volebnej kampane

1. Plagátové plochy – tabule sú umiestnené:
- križovatka ulíc J. Kollára – Javorinská,
- verejné priestranstvo pri reštaurácii Koman – Mnešice,
- Čachtická ulica – bytovky (sídlisko) ,
- vstup do areálu futbalového štadióna,
- Turecká ulica – zastávka SAD,
- Malinovského ulica – pri Palme,
- svetelná križovatka Odborárska ulica - Mnešice .
Plagátovacie plochy sú v správe TSM Nové Mesto nad Váhom.
2. Plagátové plochy - betónové skruže sú umiestnené:
- križovatka ulíc M. R. Štefánika - M. Rázusa,
- Ulica M. R. Štefánika – verejné priestranstvo pri Dome služieb,
- svetelná križovatka Odborárska ulica - Mnešice,
- Piešťanská ulica - vstup do žel. Podjazdu,
- Ctiborova ulica - žel. stanica,
- Považská ulica - sídlisko Hájovky,
- Jasná ulica – pri reštaurácii „kruhovka“,
- križovatka ulíc Bzinská a J.Kollára – Klčové.
Plagátovacie plochy sú v správe TSM Nové Mesto nad Váhom.

