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M EST o 

v Š e obe c n e 

L I P T O V S K t 

z á v ä z n é 
č. 4/1992/VZN 

MIKUL.tCŠ 

nar i a den i e 

o zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 
mesta Liptovský Mikuláš 

Liptovský Mikuláš, jún 1992 



V záujme zvý~enia estetickej ~rovne vylepovania plagátov, 
čistoty verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariade
ní, Mesto Liptovský Mikuláš (aalej len ilMesto") ako samostatný 
samosprávny územný celok podľa § 11 ods .. J písm" g) zákona c .. 
)69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č .. 130/1991 Zb~" 

zákona č. 421/1991 Zb. a zákona č. 500/1991 ZbQ, s použitim 
zákona č. 544/1990 Zb .. o miestnych poplatkoch v znení zákona 
č. 72/1992 Zb. a všeobecne záväzného nariadenia Mesta č .. 2/1992/ 
VZN o miestnych, poplatkoch vyd á vadj.a 25., 6" 19 toto 

v š e obe c n e z á v ä z n é 
č. 4/1992/VZN 

nar i a den i e 

o zásadách vy1epovania plagátov na verejných priestranstvách 
mesta Liptovský Mikuláš 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Plagáty sú špecifickým druhom reklamy umiestnenej na vy
hradených verejnoprospešných zariadeniach, ktorá podáva 
informácie o poskytovaní služieb, o špecifických formách 
podnikania, je predmetom kultúrno-spoločenskej, dobročin~ 
nej, osvetovej alebo politickej propagácie. Podľa obsaho
vého zamerania sa plagáty delia na komerčné a informačnéo 

(2) Vylepovanie plagátov na území mesta LiptOVSký Mikuláš je 
povolené výlučne na miestach k tomuto účelu vyhradených 
a označených nápisom ilPLAGÁTOVACIA PLOCHA IvlES'I'A LIProvsKÝ 

MIKULÁŠ". 
(3) Vylepovať je povolené len také plagáty, ktoré nie sú spô

sobilé ohroziť mravnosť, nepropagujú fašizmus alebo rasiz
mus a ich znenie, príp. vyobrazenie, neodporuje osobitným 
predpisom a verejnému záujmu. Za dodržanie týchto podm:i,e~' 

nok zodpovedá objednávateľ. 
(4) Svojvoľne vylepovať plagáty na verejných priestranstvách 

a vo verejne prístupných miestnostiach je zakázanée 
(5) Zakázané je aj vylepovanie plagátov na budovách, stavbách~ 

plotoch a ostatných objektoch viditeľných z verejných prie·~ 
stranstiev. 
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(6) Vylepovanie plagátov fyzickej aleb o právnickej osoby zabez'~ 

pečuje IvIestc na z2.klade požiadavky objednávate prostred-

níctvom ÚDnŽCY j SPRÁ\"Y DONIU ;SLUŽIEB~ 

(7) Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej pcViľ1nC~itL, 

(8) Mimo verejných plagátovacích plôCll je povolené umies tiío'

vať plagáty vo výkladoch objektov občianskeho vybaven~a so 

úhl . h ' . t ľ I v, t -) . i ,v " . s· asom lC maJ l e a l. UZ~ va e1'a I prI. .• OQ.3:'Z8.111. -J.s·c€'l1.ove.::na 

ods. 3. 

Článok 2 

Povinnosti fyzických a právnických csôb poverených vylepovanLl1 
plagátov 

(1) Fyzická alebo právnická osoba, ktorú primá.tol" iiIesta poveri 

vylepovaním plagátov je povinná 

a) vylepovať plagáty podľa požiadaviek objednávateľa, 

b) dodržiavať podmienky plagátovania sta.:lovené v tomto :'12-

riadení, 

c) udržiavať plagáty a plagátovacie plochy v dobrom tech·

nickom stave; poškodené plagáty bez prieťahov vymieňať 

a poškodené plagátovacie plochy okamžite opravi'!; 9 

d) vylepovanie plagátov vykonávať kvalitne a na esteti 

úrovni a za túto činnost' nesie i plnú. zodpovednosť t 

e) udržiavať okolie plagátovacích p18cih čisté a upratanéa 
(2) Pre zabezpečenie kontroly dodržiavania podmienok vylepo

vania plagátov musí byt' každý plagát pred u,miestnením na 
plagátovaciu plochu označený evidenčný:n cislom, otlačkom 

pečiatky ilVYLEPENIE PLAGÁTU POVOLBJ:n!:;l a podpisom zodpovec

nej osoby vykonávajúcej vylepovanie plagátovo 

Článok 3 

Podmienky vylepovania plagatov 

(1) Najkratšia lehota počas ktorej :nôže byť vylepenj ( 

nený) plagát na plagátovacej ploche je 5 dní,. /'k je cľbj ed-

nané vylepenie plagátu na dobu dlh8iu ako JG dni, vylepe

nie sa v celom rozsahu obnovuje a opäť spoplatňuje,. 

(2) Objednávateľ služby je povinný dodat' na obnovu. poskod.o.d} 

plagátov naviac minimálne 5 % plagátov z celkoveho počtu 

kusov určených k vylepeniu, ktorô už nepodliehajú ;)OP t--



kovej 
, , , 

pOVlnno,S"CJ .• 

(J) Plagáty sa vyleJuj~ v 4 veľkostnych sku~inách (mediÄnach) 

Veľkostná skupina 

fonnát AJ 
formát A2 

fonnát :'\1 

formát AO 

(prv y illedian) 
{dT'uhv "'lAd-i ,(,,, "\ 
\ - - -~"J ,,~..; ..... o...Ll. I 

r'r c +-' ''1ed'ra'Yl' ',l, "v,;," ~. i 

;' '-"J-·'I"t,; 'red l' 6'n\ \ u .. V , .,.; '.1 . eu. J 

"7 ' h ", f' ' , 'I 
l 0 '7 ;',1('::' "'"'yo' i T" 1 '")" ',' ,", ,"" r' "- I V ;',1 1 

... '-"_ -'..... \. ... .Jo ... , _" Itl - v ..... )1 ..... "'" l_ .1.. 

610 X d)Ci 

(4) Vylepovanie plae~átov väčších ako i'or"nát AO podlieha sÚ,~lla

su Mest8kéhoľir;;,~du. V prípade vylepenia plagátov iných roz·-
" d 'f 't \ 'v, . ej " -I l merov ("Czv .. lílG :,:::J. or;J& OV) uC"C"U.J G sa 8."1, zoo. pOP.J.,[;!,'C eu za 

najbližší väčší formát. 

(5) Vlastnícke pravo na plagáty prechádz8. d110:;1 io1::. vylepen5.a 

na Mesto. Vrátenie nepoužitých plagátov si ,TIusí o'i:>je(h.l.é~V6,

teľ vyžiadať do 48 hodín po skončeni vylep0vsnia, inak 8J 

tieto plagáty prechádzajá do vlastníctvo lVIesta~ 

Člfu"lok 4 

Poplatky 

(1) Podľa zákona S1TR č. 544/1990 Zbo o ~';liestllych poplatkoch 

v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb .. a podľa vóeobec,ne zá~, 

väzného nariadenia Mesta č. 2/19;J2/VZ1~ o 1l1iestnych pop·" 

latkoch, stanovujú sa pre poplatkovú povinnost' za vylepo-· 

vanie plagátov nasledovné sadzby poplatku~ 

Položka 1 

Základné sadzby poplatku za vylepenie plagátov prop8gt:jú
cich poskytovanie služieb (opravy a údržba vecí~ fyzický
mi osobami s oprávnením podľa osobitných oredpisov (zákon 
č. 455/1991 Zb. o živnostensko:il [Jodnikaní) 

_._~,-<._._.-~ ..... ". "'~ ___ n ________ ' ___ '-..... ·_~ ...... ,....-·":.,' •. _",n""",'· .. , ... ''''''.''' 1 "P; ..... -.'" , .. ", 

Formát (medián) AJ A2 ,AJ 

KČs/1 ksl1 dell 0,50 

Celková výška poplatku položky 1 sa vypo(;íte, podJ~a vzoreC! 

CVP 1 = (Z S • P • 5) + (Z;3 • P • IvI) 

CVP1 - celková výška poplatku 

ZS základná 3t-l.dzba poplatku podľa veľl:osti fOl"';l.1fťi~i.:l 



- 4 -

P - počet plagátov ur5ených na vylepe~ie 
5 - najkratf:lia lehota po6as ktorej :i1ÔŽe by';'} V7r1epOIl..j; 

(umiestnen~j) plaóát 
M - počet dlLe o ktore prekročí doba pJ.agátov811ia 

kratsiu lehotu počas ktorej môže byt' vylepený plagát 

Položka 2 

Za vylepenie pI ov propaguJťcioh regionálne §portová 
akcie, folklórne vystúpenia ~ dj vade predstavenia, det,~ 

ské filmové predstavenia a detská video predstavenia, 
formačné oznamy o kvalifikačnjeh 8 rekvalifikačnych kur
zoch, sa stan.ovuj e jednotná výska sadzby poplat.:ru 1 sj' 
1 ks po dobu plagátovania maximálne 10 dni. prekroče··· 

ní tejto doby sa poplatok stanoyí podľa položky 1, to j " 

za každý další aj začatý deň a kus. 

Položka 3 

Základné sadzby poplatku za vylepenie plagátov v ostat
ných prípadoch 

________ ~._._-------_._----.. '--_.~, • ........-.. __ ""'I 

Formát (mediá..Yl) A3 .A2 A1 ii.O 
=======:::;==-= ... =_.~~. =.=============,-::;::-=~~-,,,:.--'.:'= 
Kčs/1 kS/1 deň 3,-- 4,-- 10,--

Celková výška poplatku položky 3 sa vypočíta podľa vzorca 

CVP3 = (ZS.P~5) + (ZS.P.M) 
CVP3 = celková výôka poplatku 
ZS - základná sadzba poplatku podľa veľkost:L formátu 
P - počet plagátov určených na vylepenie 
5 - najkrat~ia lehota počas ktorej mô~e byť vyleponý 

(umiestnený) plagát 
M počet dn.i o ktoré prekročí doba plagátovania naj

kratšiu lehotu počas ktorej môže byt' vylepený plagát 

Položka 4 
Za prelepenie textov na už vylepených 

gátoch v dôsledku dodatočných znien SB 

1 ks plagátu 2 Kčso 

(umiestnených)pla-
poplatok za 

(2) Poplatky za úkony zahrnuté do položky 1 až 3 sa v\rrubu'''1 Ú 
~ <.. 

platobným výmerom~ 
(3) Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný najnesk3r v 

lehote 5 dní od právoplatnosti platobného výmeruc U polo2.·, 
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ky 4 sa nesl:.anov:lje obligatórns, povinnos'i; určiť pOJ:)latok 
platobným výmerom, ale poplatok sa inkasuje v hotovosti 
(ŠEVTové tla~ivá-blokY)e 

Článok :; 

Oslobodenie 

(1) Vylepovanie plagétoll obsahov03ameranYch:.La charitatívne 
a verejnoprospe0n'§ účely, včítane akcií na ochraĽ.u ži vot_o 
ného prostredia 2: ochranu prírod.y:; je od poplatkov oslo
bodené. 

(2) Poplatok sa neplati ani za vylepovanie plagátov politic
kých strán a politických hnutí pc dobu voleollc~ ka1i1pane. 

(3) Od poplatku je oslobodené aj vylepovanie všeob'3cne zá.väz
ných nariadení mestského zastupiteľstva, závazných opat
rení a oznámení orgánov štátnej správy, oznamov, pokynov 
a informácií Mesta súvisiacich s výkonom samosprávy. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Vylepené plagáty musia byť označené identifikačr.ými údajmi 
objednávateľa služby alebo osoby v prospech ktorej boli 
plagáty vylepené. 

(2) Porušenie zásad vylepovania plagátov sa kvalifikuje ako 
zavinené konanie (priestupok). Fyzickej osobe, ktorá prie
stupok spácha,môže byť uložený sankčný postih (pokuta) v 
konaní o priestupku (príp .. v blokovom konaní) podľa zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR Č~ 

472/1990 Zb., zákona SNR č. 524í1990 Zb. a zákonného opa«· 
trenia P SNR č. 57/1991 Zb. 

(3) Konaním o priestupku porušenia zásad vylepovania plae;átov 
nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách podľa osobitných 
predpisov. 

(4) Zrušujú sa zásady vylepovania plagätov č, Z2-SVPD/1991/1~ 

zo dňa 6. mája 1991. 

(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15~ júlom 1992e 

MUDr, Alexander Slafkovský v..,r~ 

pri:llátor mesta 


