VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ČATA
č. 8/2015
o zverejňovaní a vylepovaní plagátov na území Obce Čata

Návrh VZN vyvesený dňa:

27.11.2015

Návrh VZN zvesený dňa:

14.12.2015

VZN schválené dňa:

14.12.2015

VZN schválené uznesením č.:

78

Schválené VZN vyvesené dňa:

15.12.2015

Schválené VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2016

Obecné zastupiteľstvo v Čate v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien sa
uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2015
o zverejňovaní a vylepovaní plagátov na území Obce Čata

§1
Účel nariadenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bolo prijaté v záujme zachovania
estetického vzhľadu obecných výlepových plôch rozmiestnených na území obce Čata
a v záujme čistoty verejných priestranstiev v obci.

§2
Vylepovanie plagátov zabezpečuje a poplatky za vylepovanie vyberá Obecný úrad
v Čate. Vylepovanie plagátov je možné výlučne na miestach k tomuto účelu
vyhradených, t. j. na stanovených výlepových plochách.

§3
1)

Vylepovanie je možné uskutočniť na vybudovaných výlepových plochách v
lokalitách:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pri autobusovej zastávke - výpadovka na smer Pohronský Ruskov,
pri autobusovej zastávke – centrum obce,
pri vlakovej stanici,
pri obecnom úrade,
pri autobusovej zastávke - výpadovka na smer Bíňa.,
poprípade iných v budúcnosti vybudovaných tabúľ na tento účel obcou.

2)

Uvedené výlepové plochy slúžia aj na vylepovanie plagátov politickým stranám
a hnutiam, nezávislým kandidátom počas volebnej kampane a plagátov k
vykonaniu referenda.

3)

V prípade umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane bude každá z vyhradených plôch uvedených v ods.1)
rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
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§4
Podmienky vylepovania plagátov
1)

Najkratšia doba vylepenia plagátu je 7 dní.

2)

Plagáty sa vylepujú vo formátoch A5, A4 a A3.

3)

Objednávateľ okrem dohodnutého počtu plagátov na výlep, dodá navyše
minimálne 2 kusy plagátov na zabezpečenie obnovy poškodených plagátov.

4)

Vlastníci (správcovia) objektov, ktorí umožnia fyzickým a právnickým osobám
výlep plagátov na svojich objektoch, sú povinní udržiavať miesto výlepu na svoje
náklady čisté a postupovať tak, aby neporušili žiadne právne predpisy.

5)

Dňom na vylepovanie plagátov sa určuje štvrtok.

6)

Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno len počas
volebnej kampane, ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení
volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

7)

Kandidujúce subjekty sú povinné umiestňovať volebné plagáty len na
vyhradených miestach, ktoré sú v majetku obce Čata.

8)

Kandidujúce subjekty sú povinné najneskôr 48 hodín predo dňom konania
volieb na vlastné náklady odstrániť volebné plagáty z určených plôch. Pokiaľ
tak neurobia, volebné plagáty budú odstránené obcou Čata na ich náklady.

§5
Odplata za výlep
1)

Odplata za výlep je stanovená v prílohe tohto VZN.

2)

Plagáty charitatívne, osvetové, verejno-prospešné, zdravotné (nekomerčné),
obce Čata, príspevkových organizácií obce Čata, škôl a školských zariadení
obce Čata, športových klubov obce Čata ako aj nadácií a občianskych združení
so sídlom v obci Čata (nekomerčné) sa vylepujú bez poplatku.

3)

Umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane – pri dodržaní zásad uvedených v §3 ods. 3 – je bez poplatku.

§6
Povinnosti pri výlepe plagátov
1)

Poverený výlepom plagátov v obci je povinný:
a)
b)

vylepiť plagáty podľa požiadaviek objednávateľa,
vylepiť len plagáty, ktoré neohrozia mravnosť, neodporujú platným predpisom a verejnému záujmu,
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c)
d)

udržiavať plagáty a plagátovacie plochy v dobrom stave, poškodené vymieňať a udržiavať čistotu v okolí plagátovacej plochy,
označovať plagáty evidenčne (číslo, pečiatka) za účelom kontroly.

§7
Sankcie
Za nedodržanie tohto VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov na území Obce Čata
môže byť v zmysle § 13 odsek 9 a 10 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
uložená pokuta. Zodpovednosť za konanie preberá osoba podľa § 6 č. 372/1990
o priestupkoch. Neoznačený plagát (číslom a pečiatkou) bude odstránený

§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čate dňa 14.12.2015
uznesením č. 78 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušujú predchádzajúce nariadenia, smernice
a zásady o zverejňovaní a vylepovaní plagátov na území Obce Čata.
3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce Čata.

V Čate, dňa 15.12.2015

Ján Varga
starosta obce
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Príloha č. 1

ODPLATA ZA VÝLEP PLAGÁTOV

v zmysle § 5 VZN č. /2015 – o zverejňovaní a vylepovaní plagátov na území obce Čata
je určená nasledovne:

Výlep plagátov podľa formátu:
formát A5
formát A4
formát A3

0,70 €/1ks/týždeň
1,00 €/1ks/týždeň
1,50 €/1ks/týždeň

Stanovené ceny sú s DPH.
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