MESTO TVRDOŠÍN

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Tvrdošín
č. 5/2012
o podmienkach vylepovania plagátov
na verejných priestranstvách
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne (ďalej len MsZ) v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. v
znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa
upravujú podmienky vylepovania plagátov na verejných priestranstvách.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet a účel nariadenia
1. Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie
podmienok pre vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách a na zariadeniach a objektoch
vo vlastníctve mesta.
2. Účelom tohto nariadenie je zabezpečovanie čistoty mesta Tvrdošín zamedzením svojvoľného
vylepovania plagátov na verejných priestranstvách, ako aj zachovanie estetického vzhľadu
prostredia mesta.
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§2
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú
vylepovanie plagátov (ďalej len objednávateľ)
Plagát je najväčším druhom propagačnej tlače a patrí do skupiny výtvarných propagačných
prostriedkov, ktorých účelom je informácia, propagácia alebo agitácia organizátorov podujatí. V
kompozícii plagátu môžu byť aj reklamné nápisy a karikatúry. Plagát môže slúžiť aj na šírenie
osvety 1 s cieľom upozorniť a získať záujemcov pre svoje ciele.
Organizátormi sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré usporadúvajú verejné podujatia a
neverejné podujatia.
Na účely tohto nariadenia sa za verejné podujatia považujú verejnosti prístupné:
a) kultúrne podujatia (napr. divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty,
hudobné a tanečné produkcie, výstavy, akcie v oblasti spoločenskej zábavy, artistické
produkcie, cirkusové a varietné predstavenia, lunaparky a pod.),
b) telovýchovné, športové a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov
v oblasti telesnej kultúry prístupné verejnosti,
c) iné spoločenské podujatia (politické zhromaždenia, náboženské zhromaždenia, pouličné
sprievody a manifestácie, a pod.), zhromaždenia osôb súvisiace s činnosťou štátnych
orgánov a s poskytovaním služieb.
Za neverejné podujatia sa považujú také podujatia, ktoré sa konajú pre individuálne určených
návštevníkov, členov alebo účastníkov vybraných na základe vopred stanovených podmienok.

Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti.

6. Plagátovacie plochy sú zariadenia vyhradené na vylepovanie plagátov umiestnené priamo na
verejných priestranstvách a sú označené nápisom „INFORMAČNÁ TABUĽA.“, resp.
„Plagátovacia plocha mesta Tvrdošín“ s uvedením kontaktnej adresy, tel., mail, www (príloha č.1)
7. Na účely tohto nariadenia sa za informačnú plochu považujú :
a) tabule, pevne spojené s pozemkom alebo so stavbou (umiestnenie podlieha osobitným
predpisom)2,
b) prenosné zariadenia- typ A, valec, a pod., dočasne umiestnené na pozemku.
8. 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 jeho zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) propagovať sexualitu neslušným spôsobom,
g) propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie.
9. Za obsah plagátu a jeho estetickú úroveň zodpovedá:
a) organizátor, ak predmetom plagátu je uskutočnenie podujatia,
b) v ostatných prípadoch právnická osoba alebo fyzická osoba v prospech ktorej bol plagát
vytlačený.
§3
Rozsah pôsobnosti
Toto nariadenie platí na území mesta Tvrdošín vrátane územia Oravíc (ďalej „územie mesta“).

Čl. II.
PODMIENKY VYLEPOVANIA PLAGÁTOV
§4
Formát plagátu
1. Plagáty sa vylepujú v nasledovných formátoch:
Označenie a rozmery formátu
A/1 594 x 841 mm
A/2 420 x 594 mm
A/3 297 x 420 mm
A/4 210 x 297 mm
A/5 148 x 210 mm
2. Vylepiť sa môžu aj plagáty iných rozmerov (tzv. medziformát). Rozmery plagátu však
nesmú byť menšie ako „A/5“ a väčšie ako „A/1“.
§5
Identifikačné údaje plagátu
Ak predmetom plagátu je uskutočnenie podujatia, tak plagát musí obsahovať názov organizátora a
adresu sídla (resp. miesta trvalého pobytu); ak predmetom plagátu nie je uskutočnenie podujatia, tak
plagát musí obsahovať meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby v prospech ktorej bol plagát
vytlačený, vrátane adresy sídla (resp. miesta trvalého pobytu).
§6
Vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie plagátov na informačnú plochu vykonáva Mesto Tvrdošín prostredníctvom
Mestského úradu Tvrdošín oddelenia školstva, kultúry a mládeže (ďalej len „správca“) a to vo
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vymedzené dni utorok a štvrtok, ak tieto nie sú dňom pracovného pokoja, na základe uhradenia
poplatku.
Každý plagát musí byť bezprostredne pred vylepením označený odtlačkom pečiatky správcu
informačnej plochy, ktorej vzor je uvedený v prílohe tohto nariadenia a termínom vyvesenia a
zvesenia plagátu.
Plagát môže byť vylepený na informačnej tabuli najmenej 24 hodín, najviac 15 dní.
Vlastnícke právo k vylepeným plagátom prechádza na mesto a to dňom, ktorý nasleduje po
uplynutí dohodnutej doby vylepenia, vrátane nepoužitých plagátov.
Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§7
Základné povinnosti objednávateľa
Objednávateľ doručí plagáty označené identifikačnými údajmi podľa čl. 5 správcovi a to
najneskoršie 24 hodín pred dňom, ktorý je vymedzený na vylepovanie plagátov (§ 6 ods.1 tohto
nariadenia).
Objednávateľ je povinný dodať k vylepeniu naviac 2 ks plagátov na obnovu poškodených
plagátov (vylepovanie týchto nepodlieha spoplatneniu).
Ak objednávateľ bude požadovať vylepenie plagátov v iný pracovný deň ako je vymedzený v § 6.
ods. 1 tohto nariadenia alebo nedodrží 24 hodinovú lehotu doručenia plagátov pred dňom
vylepenia, správca vylepí plagáty za 100 % príplatok k cene určenej podľa § 8 tohto nariadenia.
Ak obsahom plagátu je propagácia verejného podujatia, objednávateľ je povinný predložiť
správcovi k nahliadnutiu kópiu písomného oznámenia zámeru usporiadať podujatie (platí pre
podujatia organizované na území mesta Tvrdošín). Podmienky oznámenia a povinnosti
usporiadateľa podujatia upravujú osobitné predpisy2.
Ak vylepenie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť
správcovi poplatok podľa § 8 tohto nariadenia.
ODDIEL III.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
§8
Poplatky
Za vylepenie plagátov sa stanovujú tieto sadzby poplatkov:
a) 0,15 EUR/1 kus/1 deň za formát A/5
b) 0,20 EUR/1 kus/1 deň za formát A/4
c) 0,25 EUR/1 kus/1 deň za formát A/3
d) 0,30 EUR/1 kus/1 deň za formát A/2
e) 0,35 EUR/1 kus/1 deň za formát A/1
Za vylepenie plagátov informujúcich o športových a telovýchovných podujatiach
uskutočňovaných v rámci pravidelných miestnych, regionálnych, celoslovenských a
medzinárodných súťaží sa stanovuje zľava vo výške 100 % sadzby poplatku uvedenej v ods. 1
tohto článku.
Za prelepenie textov na už vylepených plagátoch z dôvodu dodatočnej zmeny obsahu plagátu
zavinenej objednávateľom, je sadzba poplatku: 0,40 EUR za každý 1 kus prelepeného plagátu.
V prípade vylepenia medziformátov sa použije sadzba poplatku za najbližší väčší formát.
Poplatky zahrnuté v položkách 1 až 4 platí objednávateľ pred vylepením (prelepením) plagátov.
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu plagátovacích plôch, čo musí byť preukázané
dokladom o úhrade, alebo
b) v hotovosti osobám, ktoré poveril správca plagátovacích plôch prijímaním platby; za prijatú
platbu je správca plagátovacích plôch povinný vydať potvrdenie.
Od platenia poplatkov je oslobodené:
a) vylepovanie plagátov, ktoré informujú výlučne o charitatívnych a humanitárnych podujatiach,
vrátane osvetovej činnosti na ochranu životného prostredia, ochranu prírody zdravia občanov,

napr. zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných,
športových a turistických podujatiach, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

b) vylepovanie plagátov, ktoré informujú o divadelných predstaveniach, koncertoch a
umeleckých výstavách, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely,
c) vylepovanie plagátov, ktoré informujú o podujatiach, ktorých organizátorom alebo
spoluorganizátorom je Mesto Tvrdošín.
7. Správca plagátovacích plôch je povinný viesť presnú evidenciu objednávateľov vrátane tých,
ktorých objednávka je oslobodená od platenia poplatkov podľa ustanovení § 8 ods. 6.

Článok IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 10
1. Svojvoľne umiestňovať plagáty na informačných zariadeniach, zriadených Mestom Tvrdošín je
zakázané.
2. Ďalej je zakázané umiestňovať plagáty na všeobecne prospešné zariadenia najmä:
a) čakárne, označníky zastávok a cestovné poriadky verejnej autobusovej dopravy,
b) na prístrešky telefónnych automatov,
c) stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení, dopravné značky a
dopravné zariadenia, vrátane cestnej svetelnej signalizácie,
d) malé smetné koše, kontajnery na odpad a zberné stanovištia,
e) lavičky,
f) kvetináče mobilnej zelene a iný mobiliár.
3. Plagáty je zakázané umiestňovať aj na budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z verejných
priestranstiev.
4. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na
miestach, ktoré vyhradilo Mesto Tvrdošín. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti
všetkých kandidujúcich subjektov.
5. Mimo informačných plôch, zriadených podľa tohto nariadenia možno umiestňovať Plagáty na iné
plochy viditeľné z verejných priestranstiev len so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, ktorý
zodpovedá za obsah umiestneného plagátu.
6. Za údržbu a obsah informačných zariadení zodpovedá vlastník (prevádzkovateľ).
7. Informačné zariadenie musí byť na viditeľnom mieste označené menom vlastníka
(prevádzkovateľa) tohto zariadenia, adresou jeho sídla (miesta trvalého pobytu), vrátane
telefónneho čísla.
§ 11
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu vylepovania plagátov na informačných tabuliach vykonáva v rozsahu svojich povinností
správca týchto tabúl.
2. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení poverení zamestnanci Mestského
úradu v Tvrdošíne, Mestská polícia v Tvrdošíne a hlavný kontrolór mesta.
§ 12
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového, alebo priestupkového
konania.
2. Pokutu fyzickým osobám v rámci blokového konania až do výšky 33,19 EUR môžu ukladať
zamestnanci Mestskej polície v Tvrdošíne.
3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta uložiť právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6.638,78 EUR v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

ODDIEL V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1998
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
- zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 28.112012
- zverejnené vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 28.11.2012
- schválené uznesením MsZ v Tvrdošíne 17/2012 dňa 13.12.2012
- vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 14.12.2012
- vyhlásené vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 14.12.2012
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia t.j.
29.12.2012.
Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2012
o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách

Zoznam plagátovacích plôch
spravovaných Mestom Tvrdošín (správcom)

Propagačné zariadenia presklené:
Stanovište
1. Trojičné námestie - pri kostole
2. Ulica Vojtaššákova - pri autobusovej zastávke

rozmery v cm
110 x 170
110 x 170

Propagačné zariadenia s plochami s priamym výlepom
Stanovište:
1. Ulica Vojtaššákova - pri Coop Jednota - prenosné zariadenie – valec
2. sídlisko Medvedzie - pri Coop Jednota – prenosné zariadenie – valec
3. Kino javor Krásna Hôrka
4. Mestské kultúrne stredisko Medvedzie

Kontaktná adresa:
Mestský úrad,
Oddelenie školstva, kultúry a mládeže
Medvedzie 193
027 44 Tvrdošín
Telefón: 043/5322167
Mail: msksts@orava.sk
www.tvrdosin.sk

