Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 obce Reca
o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabúl a živelných
nápisoch v obci

Obec Reca podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších
predpisov s použitím ustanovenia §4 ods.3 písmena g) citovaného zákona sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme zachovania čistoty
a kultúrnosti životného prostredia obce. Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti fyzických a
právnických osôb pri vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných a propagačných tabúl a
odstraňovaní živelných nápisov na území obce.

§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa:
1.) za plagáty, považujú papierové reklamy, propagačný materiál, oznamy, pozvánky a iné tlačivá
krátkodobého charakteru,
2.) za pôvodcu plagátu považuje organizátor podujatia, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá
propaguje výrobky, služby, podujatie, resp. osoba, ktorá z obsahu plagátu môže byť
považovaná za pôvodcu,
3.) za správcu vylepovacích miest považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorej formou
rozhodnutia obce Reca bolo povolené zriadiť resp. spravovať vylepovacie miesta,
4.) za vylepovacie miesto považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený a je evidovaný
obecným úradom príp. aj výkladné skrine obchodov, ak na to dá súhlas majiteľ (správca)
obchodu.
5.) za živelné nápisy považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách, ktoré nie sú
súčasťou vývesných tabúl jednotlivých subjektov alebo povolených reklám (nápisy sprejom a
pod.)
6.) za billboard považuje osobitne vybudovaná veľkoplošná reklamná plocha pevne spojená so
zemou, alebo upevnené na stenách objektov a fasádach.
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§3
Podmienky vylepovania plagátov,
umiestňovania reklám a billboardov,
odstraňovanie živelných nápisov
1.) Vylepovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu vylepovacích miest resp.
organizácie, ktorá má na to povolenie obecného úradu. Správcom vylepovacích miest
v podmienkach obce je obecný úrad Reca.
2.) Vylepovanie plagátov a písanie živelných nápisov na území mesta na miestach viditeľných
z verejného priestranstva je okrem vylepovacích miest, výkladných skríň a billboardov
zakázané.
3.) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorého stenách a fasádach, bránach, výkladoch a
pod. sa nachádzajú plagáty a ich zvyšky v rozpore s týmto nariadením, pokiaľ nie je známy ich
pôvodca, je povinný tieto ihneď odstrániť. Ich súhlas sa vyžaduje pred umiestnením plagátov a
reklám.
4.) Správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom stave,
odstraňovať neaktuálne plagáty alebo ich zvyšky.
5.) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorom sa nachádzajú živelné nápisy, je povinný
tieto ihneď odstrániť.
6.) Správca vylepovacieho miesta sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväzným nariadením obce
7.) Zoznam vylepovacích miest tvorí prílohu tohoto VZN a obecný úrad ju bude pravidelne
doplňovať vznikom nových vylepovacích miest.
8.) Poplatok z reklamy sú príjmom obce nazáklade VZN o miestnych poplatkoch.
9.) Žiadosti o umiestnenie reklám súvisiace s predmetom úpravy tohto VZN sa podávajú
Obecnému úradu v Reci. Posúdi ich komisia verejného poriadku v každom prípade a podľa
obsahu obecné zastupiteľstvo v Reci. Na základe ich odporúčania sa súhlas vydá žiadateľovi. V
prípade negatívneho stanoviska obecný úrad s odôvodnením rozhodne o nevyhovení žiadosti.
10.) Na umiestnenie reklám (vrátane billboardov) je žiadateľ povinný predložiť obecnému úradu
k vydaniu rozhodnutiu o umiestnení podklady podľa §§ 71 ,72 zákona 50/1976 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku a ďalej podľa §15 zbierky zákonov č.453/2000 .
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Sankcie
1.) Obecný úrad kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia.
2.) Za porušovanie nariadenia sa pôvodca plagátu postihuje, pokiaľ sa nepreukáže hodnoverným
dokladom, že vylepovanie zadal správcovi, organizácií alebo inej osobe na to poverenej.
V danom prípade bude postihnutý správca resp. organizácia, u ktorej bolo vykonanie prác
objednané.
3.) Starosta obce môže pri porušovaní tohto nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu na základe
ustanovenia § 13 a ods. 1 písmena a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v z.n.p.
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4.) Na návrh obce môže obvodný úrad uložiť pokutu fyzickej osobe za porušovanie tohto
nariadenia v zmysle ustanovenia § 47 zákona SNR číslo 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
5.) Pokuty v bode 2-5 sú príjmami obce .

§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Reci,
dňa 19.9.2013

V Reci, dňa 20.9.2013
PaedDr. Metzner Zoltán
starosta obce
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Príloha k VZN

Určenie plôch na vylepovanie plagátov

I.
Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona SNR číslo 80/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov vyhradzuje miesta na vylepovanie plagátov v obci Reca takto :
1.) Informačné tabule umiestnené :
-

pri obecnom úrade

-

pri parku

-

pri kultúrnom dome

2.) Na stenách, bránach a výkladoch právnických a fyzických osôb sa môžu umiestńovať
plagáty za podmienky predchádzajúceho súhlasu majiteľa nehnuteľností.

PaedDr.Metzner Zoltán
starosta obce
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