Všeobecne

záväzné

nariadenie

MESTA ROŽŇAVA
o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom
v zmysle §6, odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a § 47, odst. 1, písm. d. zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Časť I
Úvodné ustanovenie
§1
Účel nariadenia
Pre zachovanie estetického vzhľadu mestských výlepových plôch rozmiestnených na
území Rožňavy prijíma mestské zastupiteľstvo toto nariadenie.

Časť II
Miesto osadenia „výlepových plôch“
§2
1.
Vylepovanie plagátov je možné len na stanovených „výlepových plochách“.
Prehľad výlepových plôch tvorí prílohu tohto VZN.
2. Zakazuje sa zverejňovanie a vylepovanie plagátov na iných, než na to mestom
určených miestach.

§3
Vylepovacia činnosť
1.
Vylepovacia činnosť bude zabezpečovaná mestom - prostredníctvom Mestského
divadla Actores v Rožňave na základe zmluvného vzťahu a to na „výlepových plochách“,
ktoré sú vo vlastníctve mesta
2.
Záujemca požiada o umiestnenie plagátu MD Actores , písomnou žiadosťou, kde
uvedie termín a dobu zverejnenia.

3.
Po zaplatení poplatku za požadovanú vylepovaciu službu záujemca predloží
materiál (plagát, leták a pod.) určenému zamestnancovi MD ACTORES, ktorý zabezpečí
požadovanú službu.
Časť III
Obmedzenia
§4
Plagáty vylepované v meste nesmú obsahovať propagáciu odporujúcu Ústave,
platným zákonom a právnym normám (napr. propagáciu pornografie, násilia, fašizmu,
rasovej a národnej neznášanlivosti, požívanie alkoholických nápojov, užívanie drog, resp.
iných návykových látok a fajčenie).

Časť IV
Poplatky
§5

1. Za propagačné oznamy – plagáty umiestnené na stanovených „výlepových
plochách“ sa platí poplatok v stanovenej cene podľa formátu plagátov nasledovne:
A4 A3 A2 A1 A0 -

0,33 € / 10,- Sk / ks / 3 týždne
0,66 € / 20,- Sk / ks / 3 týždne
1,66 € / 50,- Sk / ks / 3 týždne
2,66 € / 80,- Sk / ks / 3 týždne
3,32 € /100,- Sk / ks / 3 týždne

2. Poplatok z reklamy sa neplatí:
a) z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie, vrátane akcií na
ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
b) z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri
objektov a zariadení, na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má
fyzická osoba vlastnícke alebo iné právo a vykonáva v nich činnosť, ktorá je
predmetom reklamy.
3. Poplatok z reklamy platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá reklamu
uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy len jedna z nich.

Časť V.
Postihy
§6
1. Za nedodržanie tohto nariadenia o vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným
a komerčným obsahom bude v zmysle § 47 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch
uložená pokuta do výšky 33,19 € / 1000,- Sk a to aj opakovane vylepovateľovi (súkromnej
osobe, súkromnému podnikateľovi), pre ktorého bol plagát vylepený, prípadne právnickej
osobe až do výšky 3319,39 € / 100.000,- Sk podľa § 13 zákona č.369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za poškodzovanie plagátov vylepených na plagátovacích plochách bude páchateľom
tohto činu udelená pokuta vo výške 33,19 € / 1000,-Sk za jeden poškodený plagát, alebo vo
výške násobku podľa počtu poškodených plagátov.
Časť VI .
Záverečné ustanovenie
§7
1. Ustanovenia tohto VZN pre vylepovanie plagátov v čase predvolebnej kampane
a kampane pred konaním referenda za podmienky zabezpečenia zásad rovnosti politických
strán, hnutí a NEKA.
Čas volebnej kampane alebo kampane pred referendom sa rozumie obdobie pred konaním
volieb a referenda, ktoré je upravené v osobitných právnych predpisoch.
2. VZN mesta Rožňava o zverejňovaní a vylepovaní plagátov bolo schválené uznesením
č.267/2003 Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 18.11.2003.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
4. Dňom platnosti VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov zo dňa 4.12.2003 číslo
uznesenia 267/2003 stráca platnosť VZN k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov
č.18 – 30/11 – 1992 – III. – 3, zo dňa 30.11.1992.
5. V nariadení je použitý konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk.
6. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ Rožňava.
Zmena §5 a§7 bola schválená uznesením MZ č. 163/2005 zo dňa 29.09.2005.
Zmena §5 ods.1 a §6 v súvislosti s prechodom na EUR bola schválená uznesením MZ
č.297/2008 zo dňa 10.12.2008.
V Rožňave, dňa 11.12.2008

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

PRÍLOHA
Prehľad vylepovacích plôch MD ACTORES a mesta Rožňava
Vylepovacie plochy sú umiestnené na celom území mesta podľa nasledovného rozpisu:
VYLEPOVACIE PLOCHY I

1. Námestie baníkov
2. OKC
3. Slovenská poisťovňa
4. Parkovisko Polície
5. Pred Barom Aqua
6. Vargové pole, Družba
7. MsÚ
8. CBA Potraviny – JUH
9. Baračka
10. Sídlisko Podrákoš
11. OD Billa
12. Cukráreň ANNA
13. Šafárikova ulica
14. Záhradnícka ulica
SPOLU:

2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
15 ks

trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojstranný malý
dvojstranný
trojuholník veľký
dvojstranný
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojstranný malý
trojstranný malý
trojstranný malý

1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
9 ks

plošný
plošný kovový, drevený
plošný
plošný
plošný
plošný
kovové valce

VYLEPOVACIE PLOCHY II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čučmianska ulica
Vargove pole, Družba
PNS – JUH
Snaha – JUH
Rožňava Baňa
Nasdabula
Námestie baníkov
SPOLU:

V Rožňave, dňa 10.12. 2008

Zoznam výlepových plôch v meste Rožňava

l. Ulica kozmonautov
2. Sídlisko Juh
3. Ulica Čučmianska
4. Vargové pole
5. Námestie baníkov
6. OKC
7. Slovenská poisťovňa
8. Malý Kras
9. Nadabulá
10.Rožňava Baňa

2x
4x
1x
3x
4x
1x
1x
1x
1x
1x

