VZN Mesta Holíč
Mesto Holíč

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Holíč č.75
o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov
a iných nosičov informácií na území mesta
Holíč

Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN dňa 14.09.2011
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Účinnosť : 30.09.2011
Vyvesené na úradnej tabuli:16.09.2011

Mesto Holíč podľa §6 ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s §24 ods.13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky, §30 ods.10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, §27 ods.2 zákona č.303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a
§19 ods.7 č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovanie plagátov
a iných nosičov informácií na území mesta H o l í č

Čl.1
Základné ustanovenie
1) Toto VZN sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú vylepovanie plagátov
a iných nosičov informácií ( ďalej len „plagátov“) na území mesta H o l í č.
2) Na umiestňovanie plagátov sú vyhradené propagačné plochy a vývesné skrinky
rozmiestnené na uliciach mesta Holíč ( príloha č.1 tohto VZN )
3) Za účelom prevádzkovania propagačných plôch
a vývesných skriniek a
zabezpečovania podmienok vylepovania plagátov na území mesta H o l í č podľa tohto
VZN má Mesto Holíč uzatvorenú zmluvy o nájme propagačných plôch a vývesných
skriniek s SMM Holíč s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holíč.

Čl.2
Podmienky pre umiestňovanie plagátov

1) Umiestňovanie plagátov v meste Holíč je povolené po registrácii v SMM Holíč s.r.o.,
Moyzesova 2, 908 51 Holíč, ktorá za poplatok zabezpečí ich vylepovanie na vyhradených
plochách uvedených v prílohe č.1 tohto VZN.
2) Každý umiestnený plagát musí byť označený registračnou pečiatkou. Pri registrácii bude
každý realizátor poučený o podmienkach umiestňovania plagátov a bude mu vystavený
doklad o riadnej registrácii plagátov.
3) Povolené je vylepovanie len takých plagátov, ktoré nie sú spôsobilé ohroziť mravnosť,
morálku a osobnú slobodu, neodporujú platným zákonom a verejnému záujmu. Za obsah
plagátu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá realizuje vylepovanie plagátov.
4) Vylepovanie plagátov
na pevne zabudovaných informačných, reklamných
a propagačných zariadeniach vo vlastníctve iných subjektov nie je ustanoveniami tohto VZN
dotknuté.
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Čl.3
Vylepovanie plagátov v čase predvolebnej alebo referendovej kampane
1) V čase predvolebnej alebo referendovej kampane môžu jednotlivé kandidujúce politické
strany, koalícií a nezávislí kandidáti využívať propagačné plochy a vývesné skrinky uvedené
v prílohe č.1 tohto VZN na vylepovanie svojich propagačných materiálov za podmienok
uvedených v tomto VZN.
2) Pri vylepovaní plagátov v čase predvolebnej alebo referendovej kampane musí byť
dodržiavaná zásada rovnosti kandidujúcich strán , koalícií a nezávislých kandidátov.
3) Vylepovanie plagátov v čase predvolebnej alebo referendovej kampane je bezodplatné.
4) Po uplynutí doby volebnej kampane, kandidujúce politické strany, koalície a nezávislí
kandidáti sú povinné použité plagáty odstrániť s vyhradených plôch na vlastné náklady do 5
dní.
Čl.4
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) hlavný kontrolór mesta
b) príslušníci mestskej polície
c) SMM Holíč s.r.o.
Ćl.5
Sankcie
1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie
tohto VZN možno v zmysle zákona č.372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur.
2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
ustanovenia tohto VZN môže primátor mesta v súlade s §13 ods.9 písm. a) a b) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu
do výšky 6638 eur.
Čl.6
Záverečné ustanovenia
1. Prílohou č. 1 tohto VZN je zoznám propagačných plôch a vývesných skriniek.
2.Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Holíč.
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3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Holíč č. 27 o reklamných,
informačných a propagačných zariadeniach a o určení miest na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na území mesta H o l í č.

V Holíči dňa 16.09.2011

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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Príloha 1
Propagačné plochy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ul. Priateľstva
Ul. SNP
Ul.Pri kaštieli
Ul. Bratislavská
Ul. J. J. Boora
Ul. M. Nešpora
Ul. Sasinkova
Ul. Lúčky 13
Ul. Staničná
Ul. Hollého (MŠ)
Ul. Hollého (predajňa MIX)

plechová tabuľa
plechová tabuľa
plechová tabuľa
betónový valec
plechová tabuľa
plechová tabuľa
plechové tabule
plechová tabuľa
plechová tabuľa
plechová tabuľa
plechová tabuľa

trojitá
dvojdielna
dvojdielna
dvojdielna
dvojdielna
3 ks
jednodielna
veľká
dvojdielna
trojitá

Vývesné skrinky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ul. SNP (č. 43)
Ul. SNP (č. 2)
Ul. Bratislavská ( pred MsÚ)
Ul. Bratislavská (TIK)
Ul. M. Nešpora
Ul. Lúčky 13
Ul. Bernolákova
Ul. Moyzesova 2

dvojkrídlová
dvojkrídlová
jednokrídlová
jednokrídlová
dvojkrídlová
jednokrídlová

ľavá
pravá

5

