OBECNÉ ZASTUPITEĽSTV O OBCE
NEMCOVCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 39
o vylepovaní plagátov a umiestňovaní živelných nápisov
v obci Nemcovce

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990
Zb., v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia § 4 ods.3 písmena g) citovaného zákona
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme zachovania čistoty
a kultúrnosti životného prostredia mesta. Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti fyzických a
právnických osôb pri vylepovaní plagátov, umiestňovaní a odstraňovaní živelných nápisov na
území mesta.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa:
1.) za plagáty, považujú papierové reklamy, propagačný materiál, oznamy, pozvánky a iné tlačivá
krátkodobého charakteru,
2.) za pôvodcu plagátu považuje organizátor podujatia, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá
propaguje výrobky, služby, podujatie, resp. osoba, ktorá z obsahu plagátu môže byť
považovaná za pôvodcu,
3.) za správcu vylepovacích miest považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo týmto
všeobecne záväzným nariadením povolené zriadiť resp. spravovať vylepovacie miesta,
4.) za vylepovacie miesto považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený (napr. betónové
zbytky, plagátovacie dosky, vývesné skrinky a tabule a pod.), príp. aj výkladné skrine
obchodov, ak na to dá súhlas majiteľ (správca) obchodu.
5.) za živelné nápisy považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách, ktoré nie sú
súčasťou vývesných tabúl jednotlivých subjektov alebo povolených reklám (nápisy sprejom a
pod.).

§3
Podmienky vylepovania plagátov,
umiestňovania a odstraňovania živelných nápisov
1.) Vylepovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu vylepovacích miest.
Správcom vylepovacích miest v podmienkach obce je Obecný úrad v Nemcovciach.
2.) Vylepovanie plagátov a písanie živelných nápisov na území obce na miestach viditeľných
z verejného priestranstva je okrem vylepovacích miest zakázané.
3.) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorého stenách a fasádach, bránach,
výkladoch a pod. sa nachádzajú plagáty a ich zvyšky v rozpore s týmto nariadením,
pokiaľ nie je známy ich pôvodca, je povinný tieto ihneď odstrániť. Ich súhlas sa vyžaduje
pred umiestnením plagátov a reklám.
4.) Vylepovaný plagát musí byť v súlade s mravným kódexom a nesmie obsahovať
nevhodné motívy a námety. Správca vylepovacích miest nezodpovedá za obsah a formu
plagátu.
5.) Správca vylepovacích miest si vyhradzuje právo vidieť náhľad plagátu skôr, ako bude
realizovaná objednávka vylepovania, resp. byť informovaný o téme a motívoch, ktoré
budú prostredníctvom plagátov propagované. Po predložení plagátového náhľadu, resp.
po informovaní o téme a motívoch plagátu má správca vylepovacích miest právo
rozhodnúť o odmietnutí umiestnenia plagátu na ním spravovaných vylepovacích
miestach. V prípade rozhodnutia o odmietnutí umiestnenia plagátu na vylepovacie miesta
správca vylepovacích miest bezodkladne informuje o tejto skutočnosti pôvodcu plagátu.
6.) Správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom stave,
odstraňovať neaktuálne plagáty alebo ich zvyšky.
7.) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorom sa nachádzajú živelné nápisy, je
povinný tieto ihneď odstrániť.
8.) Zoznam vylepovacích miest tvorí prílohu tohoto VZN.
9.) Vylepovanie plagátov nad rámec tohto všeobecne záväzného nariadenia je zakázané.
§4
Objednávanie vylepovania plagátov
1.) Vylepovanie plagátov na vylepovacie miesta je možné objednať na základe záväznej
objednávky, ktorú predloží pôvodca plagátu výlučne písomnou formou v dostatočnom
časovom predstihu pred termínom realizácie vylepovania plagátov na vylepovacie miesta.
Objednávka musí obsahovať nasledujúce pravdivé údaje: názov alebo meno a priezvisko
pôvodcu plagátu, sídlo alebo trvalé bydlisko pôvodcu plagátu, obdobie na ktoré sa má
vylepovanie plagátov vzťahovať, počet kusov vylepovaných plagátov, podpis. V prípade
ak je pôvodcom plagátu právnická osoba vyžadujú sa ešte aj tieto údaje: IČO, DIČ,
pečiatka a podpis zodpovednej osoby.
2.) Po prijatí objednávky bude správcom vylepovacích miest vypracovaná faktúra, ktorá
bude pôvodcovi plagátu doručená poštou, prípadne emailom alebo osobne.
§5
Dodanie plagátov a realizácia ich vylepovania
1.) Štandardným dňom pre realizáciu vylepovania, starostlivosti o plagáty a údržbu
vylepovacích miest je každý týždeň sobota.

2.) Plagáty, ktorých vylepovanie má byť realizované je potrebné doručiť v pracovných dňoch
najneskôr do štvrtka príslušného kalendárneho týždňa na adresu: Obecný úrad Nemcovce
do 16.00 hod.
3.) Správca vylepovacích miest môže vylepiť plagáty na žiadosť pôvodcu plagátu vo
výnimočných prípadoch aj v iný než štandardný deň. Takéto vylepovanie plagátov je
považované za mimoriadne vylepovanie plagátov a je možné ho uskutočniť iba po
vzájomnej dohode správcu vylepovacích miest a pôvodcu plagátu.
4.) Pôvodca plagátu dodá plagáty určené na vylepenie s minimálne 10% rezervou.
Starostlivosť o plagáty a údržbu vylepovacích miest vykonáva správca vylepovacích
miest bezplatne.
§6
Cena vylepovania plagátov a platobné podmienky

1.) Pôvodca plagátu je povinný uhradiť vyfakturovanú sumu najneskôr dva pracovné dni
pred začiatkom realizácie vylepovania plagátov. Za deň úhrady sa považuje deň
pripísania sumy na účet správcu vylepovacích miest, resp. deň uskutočnenia platby
v hotovosti.

2.) V prípade neuhradenia vyfakturovanej sumy v stanovenej lehote nevzniká pôvodcovi
plagátu nárok na plnenie zo strany správcu vylepovacích miest vo forme vylepenia
plagátov na príslušných vylepovacích miestach.

3.) Správca vylepovacích miest si vyhradzuje právo stanoviť poplatky za špeciálne služby
alebo doplnkové služby. ( napr. mimoriadne vylepovanie, špeciálne rozmery plagátov,
atď. ).

4.) V prípade mimoriadneho vylepovania plagátov je pôvodca plagátu povinný uhradiť
vyfakturovanú sumu za mimoriadne vylepovanie plagátov najneskôr pred začiatkom
realizácie mimoriadneho vylepovania.

5.) V prípade svojvoľného vylepenia plagátov pôvodcom plagátu na vylepovacie miesta
v správe správcu vylepovacích miest je pôvodca plagátu povinný uhradiť správcovi
vylepovacích miest poplatok za svojvoľné vylepenie, opravu a spätnú údržbu vo výške 30
€ za každý svojvoľne vylepený plagát.

6.) Cenník vylepovania plagátov na jeden týždeň:
 A4 – 1 € / ks
 A3 – 2 € / ks
 A2 – 4 € / ks
 A1 – 5 € / ks
 A0 – 6 € / ks
Za vylepovanie plagátov v iný deň ako sobota sa účtuje príplatok 1 € / ks .
§7
Storno objednávky
1.) Správca vylepovacích miest akceptuje odstúpenie od záväznej objednávky zo strany
pôvodcu plagátu len na základe ním doručeného písomného oznámenia o odstúpení od
záväznej objednávky.
2.) Ak pôvodca plagátu odstúpi od svojej záväznej objednávky má správca vylepovacích
miest právo požadovať storno poplatky z vyfakturovanej sumy a to v nasledovnej výške:
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30% z vyfakturovanej sumy pri storno objednávke viac ako 14 dní pred
realizácie vylepovania plagátov
50% z vyfakturovanej sumy pri storno objednávke viac ako 7 dní pred
realizácie vylepovania plagátov
70% z vyfakturovanej sumy pri storno objednávke viac ako 48 hodín pred
realizácie vylepovania plagátov
100% z vyfakturovanej sumy pri storno objednávke do 48 hodín pred
realizácie vylepovania plagátov

začatím
začatím
začatím
začatím

§8
Reklamácie
1.) Pôvodca plagátu má nárok na reklamáciu iba za trvania obdobia, počas ktorého sa má
realizovať vylepovanie plagátov. Po uplynutí tejto doby nárok na uplatnenie reklamácie
zaniká.
2.) Reklamácia musí byť realizovaná výlučne písomnou formou.
3.) Správca vylepovacích miest nezodpovedá za škody spôsobené na plagátoch treťou
osobou alebo vyššou mocou.
§9
Sankcie
1.) Obecný úrad a komisia pre životné prostredie a ochranu verejného poriadku kontroluje
dodržiavanie tohto nariadenia.
2.) Obecný úrad je oprávnený ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky,
pri ktorých dochádza k porušeniu ustanovení tohto nariadenia v zmysle ustanovení §47 a
48 zákona SNR č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3.) Starosta obce môže pri porušovaní tohto nariadenia uložiť právnickej osobe, alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,80 € na základe
ustanovenia § 13 ods. 9 písmena a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení.
4.) Pokuty v bode 2-3 sú príjmami obce.
§ 10
Osobitné ustanovenie
Pre účely volebnej agitácie pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a voľbách do
miestnych samospráv vrátane doplňovacích, predčasných voľbách platí ustanovenie § 23
zákona SNR číslo 80/1990 Zb., o voľbách s osobitným dôrazom na zásadu rovnosti volebnej
agitácie strán a hnutí.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Podmienky vylepovania plagátov platia pre všetkých pôvodcov plagátov podľa vyššie
uvedeného znenia tohto všeobecne záväzného nariadenia rovnako, pokiaľ sa správca
vylepovacích miest a pôvodca plagátu nedohodnú inak.
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§ 12
Účinnosť
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nemcovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Nemcovciach a to dňa 27.03.2009.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Nemcovciach.
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.04.2009.
V Nemcovciach dňa 27.03.2009

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nemcovce dňa: 16.03.2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemcovce dňa 28.03.2009
VZN nadobúda účinnosť dňa 13.04.2009

Ján PAĽA
starosta obce
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