Plagátovací poriadok obce Vl any
Obecné zastupite stvo vo Vl anoch v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, písm. g, zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení a Obec Vl any v súlade s § 6, ods. 1 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce
Vl any všeobecne záväzné nariadenia – Plagátovací poriadok obce.
lánok 1
Základne ustanovenia
1. Plagáty sú špecifickým druhom reklamy umiestnenej na vyhradených verejnoprospešných
zariadeniach, ktorá podáva informácie o poskytovaní služieb, o špecifických formách
podnikania, je predmetom kultúrno-spolo enskej, dobro innej, osvetovej alebo politickej
propagácie. Pod a obsahového zamerania sa plagáty delia na komer né a informa né.
2. Vylepovanie plagátov na území mesta je povolené výlu ne na miestach k tomuto ú elu
vyhradených a ozna ených nápisom „PLAGÁTOVACIA PLOCHA OBCE VL ANY“.
3. Vylepova je možné len také plagáty, ktoré nie sú spôsobilé ohrozi mravnos ,
nepropagujú fašizmus, alebo rasizmus, nepropagujú tabakové a alkoholické výrobky a ich
znenie – vyobrazenie neodporuje osobitným predpisom a verejnému záujmu. Za dodržanie
týchto podmienok zodpovedá objednávate .
4. Svojvo ne vylepova plagáty na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných
miestnostiach je zakázané.
5. Zakázané je aj vylepovanie plagátov na budovách, stavbách, zariadeniach a ostatných
objektoch vidite ných z verejných priestranstiev.
6. Vylepovanie plagátov v obci Vl any zabezpe ujú PVPS obce Vl any.
7. Mimo verejných plagátovacích plôch je povolené umiest ova plagáty vo výkladných
skriniach objektov ob ianskej vybavenosti so súhlasom ich majite a (užívate a) pri
dodržaní ustanovení ods. 3.
lánok 2
Povinnosti fyzických a právnických osôb poverených vylepovaním plagátov
1. PVPS obce Vl any, ktoré sú poverené vylepovaním plagátov sú povinné:
a) vylepova plagáty pod a požiadaviek odberate a,
b) dodržiava podmienky plagátovania stanovené týmto nariadením,
c) udržiava plagáty a plagátovacie plochy v dobrom technickom stave, poškodené
plagáty vymie a a poškodené plagátovacie plochy okamžite opravi ,
d) vylepovanie plagátov vykonáva kvalitne a na estetickej úrovni a za túto innos
nesie aj plnú zodpovednos ,
e) udržiava okolie plagátovacích plôch isté a upravené,
f) po uskuto není akcie okamžite odstráni predmetné plagáty.
2. Pre zabezpe enie kontroly dodržiavania podmienok vylepovania plagátov musí by každý
plagát pred umiestnením na plagátovaciu plochu ozna ený eviden ným íslom, odtla kom
pe iatky „Vylepenie plagátu povolené“ a podpisom zodpovednej osoby.

lánok 3
Podmienky vylepovania plagátov
1. Doba vylepenia plagátov na plagátovacích plochách bude dojednaná pri zadaní objednávky.
2. Objednávate pod a objednávky dodá potrebný po et plagátov na obnovenie vylepenia.
3. Plagáty sa vylepujú v zásade v štyroch ve kostných skupinách:
formát A 3
formát A 2
formát A 1
formát A 0

rozmer 305 x 430
rozmer 430 x 610
rozmer 610 x 860
rozmer 860 x 1220

4. Vylepovanie plagátov vä ších ako formát A 0 podlieha súhlasu Obce Vl any.
V prípade vylepenia plagátov iných rozmerov ur uje sa sadzba poplatku za najbližší vä ší
formát.
5. Vrátenie nepoužitých plagátov si musí objednávate vyžiada do 48 hodín od skon enia
vylepovania, inak tieto plagáty budú zlikvidované. Kontrolu úrovne vylepenia a po tu
vylepených plagátov si vykonáva objednávate . Pri nedostato nom, alebo nevhodnom
vylepení môže žiada z avu, alebo úplné vrátenie poplatku.
lánok 4
Poplatky
1. Za vylepovanie plagátov sa ur ujú poplatky.
2. Výška poplatkov je ur ená na príslušný kalendárny rok v cenníku PVPS obce Vl any
ktorý bol prerokovaný obecným zastupite stvom a tvorí prílohu tohto VZN .
3. Tento plagátovací poriadok neupravuje poplatkovú povinnos za reklamu.
lánok 5
Zákaz plagátovania
1. Plagátovanie je zakázané:
a) na plochách mimo vyhradených plagátovacích plôch,
b) na stromoch a iných porastoch,
c) na stenách budov a plotoch,
d) na zvodidlách okolo štátnych a medzinárodných ciest,
e) na výkladných skriniach z vonkajšej strany,
f) na st poch verejného osvetlenia,
g) na prístreškoch zástaviek MHD
h) na všetkých informa ných zariadeniach povolených mestom.
lánok 6
Plagátovacie plochy
1. Plagátovanie je povolené len na plagátovacích plochách, zoznam ktorých tvorí prílohu
tohoto VZN.
2. Vylepova volebné plagáty po as volebnej kampane je povolené:
a) na plagátovacích plochách (pod a prílohy tohoto VZN),
b) všade tam, kde súhlasí majite objektu.

3. Vytváranie nových plagátovacích plôch schva uje starosta obce .
lánok 7
Sankcie za nedodržanie ustanovení
1. Nedodržanie ustanovení tohoto VZN a nedodržanie podmienok ur ených organizátorovi pri
povolení plagátovania rieši obecná polícia.
2. Pri následnom, alebo viacnásobnom opakovanom nedodržaní VZN môže by takémuto
organizátorovi zakázané organizovanie akcií v obci.
lánok 8
Závere né ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupite stvo Vl any
d a 12.09.2007 uznesením . 5-OZ/2007, písmeno B/11.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od 13.9.2007 do
27.9.2007.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d a 28.9.2008.

Ing. Iván Július
starosta obce

Príloha ku plagátovaciemu poriadku Obce Vl any
Plagátovacie plochy na území obce Vl any
Námestie obce Vl any /pri artézskej studni/
Autobusová zastávka pri Základnej škole Vl any
Parkovisko pred Po ovníckym domom v Somole

Cenník
1. Za vylepovanie je stanovený poplatok pod a nasledovného cenníka:
A0
Po et dní
do 5
10
15
20

A1
Sk/ks
35,40,45,50,-

Po et dní
Do 5
10
15
20

A2
Sk/ks
30,35,40,45,-

Po et dní
do 5
10
15
20

A3
Sk/ks
25,30,35,40,-

Po et dní
do 5
10
15
20

A4
Sk/ks
20,25,30,35,-

Po et dní
do 5
10
15
20

Sk/ks
15,20,25,30,-

