MESTO BARDEJOV

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Bardejov č. ..../2019 o vylepovaní
plagátov na území mesta Bardejov

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné
nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov.
Čl. I
Účel nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania
čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu mesta.
Čl.II
Vymedzenie pojmov
(1) Pod pojmom plagát sa pre účely tohto nariadenia rozumie tlačený alebo písaný materiál
(napríklad leták, oznam, prospekt, samolepka a pod.), ktorý svojim obsahom propaguje
najmä fyzickú alebo právnickú osobu, prípadne iný subjekt, kultúrne, spoločenské alebo
športové podujatie alebo inú akciu, produkty, tovary, výrobky alebo služby..
(2) Pôvodca plagátu, za pôvodcu plagátu sa považuje organizátor podujatia ( v prípade
neuvedenia organizátora vlastník alebo prenajímateľ priestorov podujatia) resp. fyzická
alebo právnická osoba, ktorá propaguje výrobky, služby, resp. osoba, ktorá z obsahu
plagátov môže byť považovaná za pôvodcu plagátu.
(3) Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia sa určuje všetok priestor v meste,
okrem pozemkov, stavieb a priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb,
alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim
charakterom určené na verejné účely (napr. trhoviská, športové ihriská, štadióny.)
Čl.III
Podmienky vylepovania plagátov
(1) Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách mesta Bardejov je zakázané s
výnimkou miest na tento účel určených týmto nariadením, to je na stanovených
výlepových plochách. Zoznam výlepových plôch a ich umiestnenie sú uvedené v
prílohe VZN.
(2) Na každej výlepovej ploche je uvedené: „Výlepová plocha mesta Bardejov. Výlep
zabezpečuje oddelenie kultúry mesta Bardejov, Radničné námestie
Bardejov.“
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(3) Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na vylepovanie plagátov počas volebnej
kampane. Počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa môžu
umiestňovať volebné plagáty na určených verejných priestranstvách, vstupná časť
sídlisko Družba križovatka a oporný múr sídlisko Vinbarg. Vyhradená plocha musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(4) Vylepovanie plagátov zabezpečuje oddelenie kultúry mesta Bardejov (ďalej len „OK“)
na základe žiadosti – objednávky. Objednávku je možné doručiť na OK osobne do
podateľne mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad Bardejov, Radničné
námestie 16, 085 01 Bardejov alebo elektronicky na adresu kultura@bardejov.sk, a to
aspoň 2 pracovné dni pred požadovaným termínom vylepenia. Predmetná objednávka
musí obsahovať počet kusov plagátov, ich veľkosť, termín vylepenia a požadované
miesto vylepenia podľa prílohy VZN.
(5) Každý výlep plagátov musí byť evidovaný na OK s označením počtu vylepených
plagátov, výlepových plôch, na ktoré bude plagát vylepený a doby trvania výlepu.
(6) Výlep plagátov sa uskutočňuje raz týždenne v utorok.
(7) OK nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.
(8) V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia
vylepeniu plagátov vo výlepnom termíne, je OK oprávnené posunúť termín vylepenia
plagátov po dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné
podmienky nie sú dôvod na prelep plagátov.
(9) Obsah plagátov nesmie odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä:
a) propagovať násilie, vandalizmus, navádzať na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovať
súhlas s takouto činnosťou,
b) znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie,
zasahovať
c) do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti,
d) propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie,
e) propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je
zakázané,
f) propagovať omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory alebo informovať
o nich spôsobmi, ktoré zľahčujú, ospravedlňujú alebo schvaľujú ich užívanie

g) propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo iné neľudské zaobchádzanie,
nacizmus.
(1) Ak obsah plagátu nie je v súlade s odsekom 6, OK má právo odmietnuť jeho vylepenie.
(2) Mesto Bardejov má právo odmietnuť žiadosť o vylepenie plagátov aj v prípade, ak:
a) nie je možné vzhľadom na obmedzený rozsah výlepovej plochy vyhovieť
žiadostiam všetkých žiadateľov, v takomto prípade má prednosť umiestnenie
plagátov propagujúcich kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie,
b) nie je možné vzhľadom na rozsah výlepovej plochy umiestniť všetky plagáty
žiadateľa, OK má v tomto prípade právo vydať súhlas na umiestnenie iba určitého
počtu plagátov žiadateľa,
c) o umiestnenie plagátu požiada žiadateľ, ktorý porušil toto nariadenie.
OK je povinné udržiavať výlepové plochy v dobrom technickom stave a neaktuálne
znehodnotené plagáty, prípadne ich zvyšky, odstraňovať bez zbytočného odkladu.

Čl. IV
Cenník
(1) Ceny za vylepenie plagátov na všetky výlepové plochy sú stanovené za výlep na
obdobie

7 dní nasledovne:

a) formát A4 15 eur
b) formát A3 20 eur
c) formát A2 30 eur
d) formát A1 35 eur
e) formát A0 40 eur
(2) Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu
vylepenia je 15,- eur, za výlep na obdobie 8- 14 dní je poskytnutá zľava 50% z ceny
výlepu

na nasledujúce 7 dní. Za vyvesenie oznamov do informačných tabúľ je

stanovený jednorázový poplatok 5,- eur, za formát oznamu A4. Platba sa uskutočňuje
na základe vystavenej faktúry oddelením kultúry alebo v hotovosti na oddelení kultúry.
(3) Pri atypických plagátoch s inými rozmermi ako sú rozmery uvedené v cenníku, platí
cena za najbližší väčší formát plagátu.
(4) Bezplatne sa vylepujú, vyvesujú plagáty:

a) propagujúce charitatívne akcie, akcie na ochranu životného prostredia a prírody,
bezplatne je iba jeden výlep pre jedného žiadateľa v danom mesiaci.
b) propagujúce podujatia organizované mestom Bardejov.
Čl.V
Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) poverení zamestnanci KO,
b) príslušníci mestskej polície
c) hlavný kontrolór mesta
(1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sankcie
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2) Porušenie nariadenia fyzickou osobu sa považuje za priestupok podľa osobitného
predpisu
(3) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
poruší toto nariadenie. Mesto uloží pokutu za správny delikt podľa predchádzajúcej vety
do výšky 6 638 Eur .
Čl.VI
Záverečné ustanovenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta
Bardejov č. 140/2014, ktoré bolo schválené
(2) mestským zastupiteľstvom 27.3.2014 a nadobudlo účinnosť 14.4.2014.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa

...11. 2019 uznesením

Mestského zastupiteľstva v Bardejove č. ../2019.
Boris Hanuščak
primátor mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 27b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2 §2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.
z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Príloha č.1

Zoznam výlepových plôch a ich umiestnenie .

1.

sídlisko Vinbarg, na ulici L. Novomestského

2.

sídlisko Vinbarg, na ulici A. Svianteka

3.

medzi OD Centrum a stanicou

4.

pri križovatke oproti Okresnému úradu

5.

pri križovatke medzi predajňou AB a trhoviskom

6.

Oproti obchodnému domu“ Žaba“

7.

sídlisko Družba pri obchodnom dome Makos

8.

pri zastávke MHD Tačevská oproti predajni Makos

9.

na detskom ihrisku , ulica Nábrežná / pri Senior centre/

10.

pri zastávke MHD Kaufland

11.

na ulici Pod Lipkou - pri moste

12.

Bardejovské Kúpele – kino Žriedlo

13.

Dlhá Lúka - pri Klube dôchodcov

14.

Bardejovská Nová Ves - pri nákupnom stredisku

15.

Bardejovská Zábava pri Pneuservise

16.

Mihaľov pri zastávke MHD.

