Mesto Čadca (ďalej len ,,Mesto“) na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Čadca toto
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach vylepovania plagátov na verejných
priestranstvách a vo vitrínach

Základné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,VZN?) je ustanovenie
podmienok na vylepovanie plagátov a na zriaďovanie vyhradených plôch na plagátovanie
(ďalej len ,,plagátovacia plocha?).

Článok 2
Základné pojmy
1. Plagát je najväčším druhom propagačnej tlače a patrí do skupiny výtvarných
propagačných prostriedkov, ktorých účelom je informácia, propagácia alebo agitácia
organizátorov podujatí. V kompozícii plagátu môţu byť aj reklamné nápisy a
karikatúry. Plagát slúţi aj na šírenie osvety s cieľom upozorniť a získať záujemcov pre
svoje ciele.
2. Organizátormi sú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré usporadúvajú verejné
podujatia a neverejné podujatia, alebo zabezpečujú verejnosti prístupné činnosti najmä
v plavárňach, saunách, v zariadeniach fitness, atď.
3. Na účely tohto VZN sa za verejné podujatia povaţujú verejnosti prístupné
a) kultúrne podujatia (napr. divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
koncerty hudobné a tanečné produkcie, výstavy, akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia, lunaparky),
b) telovýchovné, športové a iné podujatia spojené a pohybovo-rekreačnou aktivitou
občanov v oblasti telesnej kultúry,
c) iné spoločenské podujatia (politické zhromaţdenia, náboţenské zhromaţdenia,
pouličné sprievody a manifestácie, atď.)
4. Za neverejné podujatia sa povaţujú také podujatia, ktoré sa konajú pre individuálne
určených návštevníkov, členov alebo účastníkov vybraných na základe vopred
stanovených podmienok.
5. Plagátovacie plochy mesta sú zariadenia Mesta vyhradené na vylepovanie plagátov,
umiestnené priamo na verejných priestranstvách, označené nápisom
,,PLAGÁTOVACIA PLOCHA MESTA ČADCA? a identifikačnými údajmi správcu
plagátovacej plochy (čl. 5 tohto VZN)
6. Plagát nesmie ţiadnym spôsobom najmä
a) propagovať násilie, vandalizmus a vulgárnosť, navádzať na protiprávnu činnosť
alebo vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
b) znevaţovať ľudskú dôstojnosť, uráţať národnostné alebo náboţenské cítenie,
zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti
c) propagovať produkty poškodzujúce ţivotné prostredie, ţivot alebo zdravie ľudí,

zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na túto škodlivosť výslovne a zreteľne na plagáte
upozornilo,
d) propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo pouţívanie je
zakázané,
e) propagovať omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky,
f) propagovať sexualitu neslušným spôsobom,
g) propagovať fašizmus a rasizmus.
7. Za obsah plagátu a jeho estetickú úroveň zodpovedá
a) organizátor, ak predmetom plagátu je uskutočnenie podujatia,
b) v ostatných prípadoch právnická osoba alebo fyzická osoba v prospech ktorej bol
plagát vytlačený.

Článok 3
Rozsah pôsobnosti
Toto VZN platí na území mesta Čadca.

Druhá časť
Podmienky vylepovania plagátov

Článok 4
Formát plagátu
1)Plagáty sa vylepujú v normalizovaných formách a v nasledovných veľkostných skupinách
HLAVNÝ RAD - typizované rozmery
Označenie radu a číslo formátu Rozmery orezaného formátu Rozmery výrob.formátu






A/0 štvornásobný hárok 841 x 1189 mm 860 x 1220 mm
A/1 dvojnásobný hárok 594 x 841 mm 610 x 860 mm
A/2 hárok 420 x 594 mm 430 x 610 mm
A/3 polhárok 297 x 420 mm 305 x 430 mm
A/4 štvrťhárok 210 x 297 mm 215 x 305 mm

VEDĽAJŠIE RADY (doplňovacie)


B/0= 1000 x 1414 mm C/0= 917 x 1297 mm D/0= 771 x 1090 mm

2) Ďalej sa môţu vylepovať plagáty základného formátu tzv. medián (470 x 630 mm) a
dvojmedián (630 x 950 mm)
3) Vylepiť sa môţu aj plagáty iných rozmerov (ďalej len ,,medziformát?). Rozmery plagátu
však nesmú byť menšie ako ,,štvrťhárok?.

Článok 5
Identifikačné údaje plagátu

Ak predmetom plagátu je uskutočnenie podujatia, tak plagát musí obsahovať názov
organizátora a adresu sídla (miesta trvalého pobytu), ak predmetom plagátu nie je
uskutočnenie podujatia, tak plagát musí obsahovať meno právnickej osoby alebo fyzickej
osoby v prospech ktorej bol plagát vytlačený, vrátane adresy sídla (miesta trvalého pobytu),
alebo prevádzkarne.
Článok 6
VYLEPOVANIE PLAGÁTOV
1. Vylepovanie plagátov na plagátovacie plochy, ktorých zoznam tvorí prílohu č.2 tohto
VZN, zabezpečuje INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ČADCA (ďalej len správca
plagátovacích plôch) na základe objednávky.
2. Objednávateľom vylepenia plagátov (ďalej len objednávateľ) môţe byť
a) organizátor podujatia
b) právnická osoba alebo fyzická osoba v prospech ktorej bol plagát vytlačený,
c) poverená právnická osoba alebo fyzická osoba pre ktorú zabezpečovanie vylepenia
plagátov vyplýva z poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa
osobitných predpisov .
3. Kaţdý plagát musí byť bezprostredne pred vylepením označený otlačkom pečiatky
správcu plagátovacích plôch, ktorej vzor je uvedený v prílohe k tomuto VZN.
4. Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti, ak toto VZN neustanovuje
inak.
5. V čase volebnej kampane do NR SR, do samosprávy, počas referendovej kampane sa
nebude uplatňovať poplatková povinnosť podľa čl. 8 tohto VZN.

Článok 7
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ doručí plagáty, označené identifikačnými údajmi podľa čl. 5, správcovi
plagátovacích plôch a to najneskoršie 24 hodín pred poţadovaným termínom ich
vylepenia.
2. Ak je predmetom plagátu uskutočnenie verejného podujatia je objednávateľ povinný
predloţiť správcovi plagátovacích plôch k nahliadnutiu kópiu písomného oznámenia
zámeru usporiadať podujatie na území mesta. Podmienky oznámenia a povinnosti
usporiadateľa podujatia upravujú osobitné predpisy .
3. Ak vylepenie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti, objednávateľ je povinný
zaplatiť správcovi plagátovacích plôch poplatok podľa čl. 8 tohto VZN .

Tretia časť - OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok 8
POPLATKY
1. Za vylepovanie plagátov sa stanovujú tieto sadzby poplatkov
a) POLOŢKA 1 - za vylepenie plagátov informujúcich
1. o miestnych, regionálnych i medzinárodných telovýchovných, športových a
turistických podujatiach,
2. o folklórnych podujatiach,
3. o divadelných predstaveniach, filmových predstaveniach a iných audiovizuálnych
predstaveniach,

4. o koncertoch váţnej hudby a populárnej hudby,
5. o festivaloch a prehliadkach v oblasti kultúry a umenia,
6. o výstavách s výnimkou predajných výstav,
7. o kvalifikačných a rekvalifikačných kurzoch, školeniach, seminároch, je sadzba
poplatku 3,- Sk/1 kus/1 deň
b) POLOŢKA 2 - za vylepenie plagátov propagujúcich osvetovú činnosť1 je sadzba
poplatku 2,50 Sk/1 kus/1 deň
c) POLOŢKA 3 - za vylepenie plagátov informujúcich o poskytovaných sluţbách
1. Formát A/4 2,- Sk/1 kus/1 deň
2. Formát A/3 3,- Sk/1 kus/1 deň
3. Formát A/2, medián 4,- Sk/1 kus/1 deň
4. Formát A/1, dvojmedián 5,- Sk/1 kus/1 deň
5. Formát A/0, B/0, C/0, D/0 6,- Sk/1 kus/1 deň
d) POLOŢKA 5 - za vylepenie plagátov informujúcich o usporiadaní tanečných zábav,
diskoték a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
1. Formát A/4 5,- Sk/1 kus/1 deň
2. Formát A/3 6,- Sk/1 kus/1 deň
3. Formát A/2, medián 7,- Sk/1 kus/1 deň
4. Formát A/1 dvojmedián 8,- Sk/1 kus/1 deň
5. Formát A/0, B/0,C/0, D/0 9,- Sk/1 kus/1 deň
e) POLOŢKA 6 - za vylepenie plagátov informujúcich o usporiadaní príleţitostných
trhov, artistických produkcií, cirkusových a varietných predstavení, lunaparkov,
1. Formát A/4 4,- Sk/1 kus/1 deň
2. Formát A/3 5,- Sk/1 kus/1 deň
3. Formát A/2, medián 6,- Sk/1 kus/1 deň
4. Formát A/1, dvojmedián 7,- Sk/1 kus/1deň
5. Formát A/0, AB/0,C/0, D/0 8,- Sk/1 kus/1 deň
f) POLOŢKA 7 - za vylepenie plagátov politických strán a politických hnutí
informujúcich o politickom ţivote spoločnosti alebo o usporiadaní podujatí súvisiacich
s naplňovaním svojich programových cieľov uvedených v stanovách je sadzba
poplatku 3,50 Sk/1 kus po celú dobu plagátovania,
g) POLOŢKA 8 - za vylepenie plagátov, ktoré nie sú zahrnuté v poloţke 1 aţ 7
1. Formát A/4 6,- Sk/1 kus/1 deň
2. Formát A/3 7,- Sk/1 kus/1 deň
3. Formát A/2, medián 8,- Sk/1 kus/1 deň
4. Formát A/1, dvojmedián 9,- Sk/1 kus/1 deň
5. Formát A/0, B/0,C/0,D/0 10,- Sk/1 kus/1 deň
h) POLOŢKA 9 - za prelepenie textov na uţ vylepených plagátoch, z dôvodu
dodatočnej zmeny obsahu plagátu zavinenej objednávateľom, je sadzba poplatku 2 Sk
za kaţdý 1kus vylepeného plagátu.
2. V prípade vylepenia medzifomátov sa pouţije sadzba poplatku za najbliţší väčší
formát.
3. Poplatky zahrnuté v poloţkách 1 aţ 9 platí objednávateľ pred vylepením plagátov
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu plagátovacích plôch, alebo
b) v hotovosti osobám, ktoré poveril správca plagátovacích plôch prijímaním platby,
za prijatú platbu je správca plagátovacích plôch povinný vydať potvrdenie.
4. Od poplatku je oslobodené
a) vylepovanie plagátov, ktoré informujú výlučne o charitatívnych a humanitárnych
podujatiach, vrátane osvetovej činnosti na ochranu ţivotného prostredia, ochranu
prírody a zdravia občanov,

b) vylepovanie plagátov, ktoré informujú o divadelných predstaveniach, koncertoch a
umeleckých výstavách, ktorých celý výťaţok je určený na charitatívne a
verejnoprospešné účely,
c) vylepovanie plagátov politických strán a politických hnutí počas volebnej kampane,
d) vylepovanie plagátov, ktoré informujú o podujatiach, ktorých organizátorom je
DOM KULTÚRY v Čadci,
e) vylepovanie plagátov, ktoré informujú o podujatiach, ktorých spoluorganizátorom
je Mesto.
5) Správca plagátovacích plôch je povinný viesť presnú evidenciu objednávateľov
vrátane tých, ktorí sú oslobodení od poplatku podľa čl. 8 tohto VZN.

Článok 9
VÝVESNÉ SKRINKY
1. Na propagáciu svojej činnosti a na oznamovanie podujatí individuálne určeným
návštevníkom, členom alebo účastníkom podujatia na to oprávneným, môţu
organizátori pouţívať VÝVESNÉ SKRINKY. Ich umiestňovanie upravujú osobitné
predpisy . Na umiestnenie vývesnej skrinky, ktorá nie je viditeľná z verejného
priestranstva, sa nevyţaduje povolenie.
2. Za údrţbu a obsah vývesnej skrinky zodpovedá jej vlastník.
3. Vývesná skrinka musí byť na viditeľnom mieste označená menom vlastníka tohto
zariadenia, adresou jeho sídla (miesta trvalého pobytu), vrátane telefónneho čísla.

Článok 10
1. Správu vitrín, v ktorých sa
a) propaguje činnosť DOMU KULTÚRY,
b) informuje o podujatiach organizovaných DOMOM KULTÚRY,
c) zverejňujú iné dôleţité dokumenty a informácie Mesta dotýkajúce sa základných
otázok ţivota občanov v rámci výkonu samosprávnej funkcie mesta, zabezpečuje
INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA ČADCA.
2. INFORMAČNÉ CENTRUM môţe vo vitrínach, ktoré spravuje, vylepovať i plagáty
propagujúce osvetovú činnosť, verejné podujatia a neverejné podujatia iných
organizátorov, okrem plagátov informujúcich o činnosti politických strán a politických
hnutí a plagátov propagujúcich programové ciele politických strán a politických hnutí,
ak toto VZN neustanovuje inak. Za vylepenie plagátov podliehajúcich poplatkovej
povinnosti môţe Informačné centrum mesta Čadca vyberať poplatky podľa čl. 8 ods. 1
a 2 tohto VZN.
3. V prípade uplatnenia práva podľa ods. 2, platia pre INFORMAČNÉ CENTRUM
primerane
ustanovenia čl. 8 ods. 3 a 5.

Článok 11
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrolu vylepovania plagátov na plagátovacích plochách vykonáva v rozsahu svojich
povinností7 správca týchto plôch.
2. Kontrolu vitrín v správe INFORMAČNÉHO CENTRA vykonáva v rozsahu svojich
povinností8 správca.

3. Kontrolu dodrţiavania podmienok tohto VZN vykonávajú
a) Mestská polícia Čadca
b) Mestský úrad Čadca
1. oddelenie školstva, kultúry, mládeţe a športu
2. oddelenie ţivotného prostredia

Článok 12
POKUTY
1. 1) Porušenie povinností ustanovených v tomto VZN je priestupkom proti verejnému
poriadku.
2) Za priestupok proti verejnému poriadku moţno uloţiť fyzickej osobe pokutu do
1000 Sk, v blokovom konaní do 500 Sk9
3) Právnickej osobe môţe primátor mesta uloţiť pokutu do výšky 100 000 Sk10
4) Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom
konaní11
5) Konaním o priestupku nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách podľa osobitných
predpisov4

Štvrtá časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 13
1. Svojvoľne vylepovať plagáty na plagátovacie plochy je zakázané.
2. Ďalej je zakázané vylepovať plagáty na verejne prístupné objekty a zariadenia najmä
a) čakárne, označníky zastávok a cestovné poriadky verejnej autobusovej dopravy,
b) na prístrešky telefónnych automatov,
c) stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení,
d) dopravné značky a dopravné zariadenia, vrátane cestnej svetelnej signalizácie,
e) koše na odpadky a kontajnery na tuhý komunálny odpad,
f) lavičky,
g) kvetináče mobilnej zelene a iný mobiliár.
3. Plagáty je zakázané vylepovať aj na budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z
verejných priestranstiev.
4. Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane moţno len na miestach
vyhradených Mestom a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti
všetkých kandidujúcich subjektov.
5. Mimo určených plagátovacích plôch moţno so súhlasom vlastníka (uţívateľa)
umiestňovať plagáty vo výkladoch prevádzkami obchodu a sluţieb, alebo vylepovať
na okná rodinných domov, prípadne bytových domov, viditeľných z verejného
priestranstva.

Článok 14
1. Plagát môţe byť vylepený na plagátovacej ploche najmenej 24 hodín, najviac 25 dní.
2. Ak má byť plagát vylepený dlhšie ako 10 dní, musí objednávateľ dodať na kaţdých 10
kusov plagátov, ktoré sa majú vylepiť, 1 kus na obnovu poškodených plagátov.
Plagáty naviac uţ nepodliehajú poplatkovej povinnosti podľa čl. 8 tohto VZN.

3. Vlastnícke právo k vylepeným plagátom prechádza dňom nasledujúcim po uplynutí
dohodnutej doby vylepenia na Mesto, vrátane nepouţitých plagátov, ak si ich vrátenie
objednávateľ vopred nevyţiadal.

Piata časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15
Mestské zastupiteľstvo v Čadci sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
31.10.2002. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia.

Článok 16
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 18.11.2002.

