

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 90
k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom




Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v zmysle § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, § 47 odst.1 písm.d) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informa- tívnym, reklamným a komerčným obsahom. 


Časť I. Úvodné ustanovenia 

Čl. 1 Účel nariadenia 

Pre zabránenie svojvoľného vylepovanie plagátov v meste na verejných priestranstvách, na verejne prístupných objektoch a verejnoprospešných zariadeniach s cieľom zachovania este- tického vzhľadu a prostredia mesta ako aj mestských výlepo- vých plôch na území mesta Trnava prijíma mestské zastupi- teľstvo mesta Trnava toto všeobecne záväzné nariadenie (ďa- lej len VZN). 

Čl. 2 Vymedzenie pojmov 

Za plagát sa pre účely tohto VZN považujú aj letáky, oznamy, prospekty a samolepky s informačným, propagačným, reklamným a komerčným obsahom. 


Časť II. Základné ustanovenia 

Čl. 3 Vylepovanie plagátov 

1. Vylepovanie plagátov je možné na mestských výlepových plo- chách stanovených v čl. 5, na povolených reklamných zaria- deniach t.j. billboardoch, reklamných a informačných ta- buliach, informačných vitrínach, reklamných a informačných stojanoch, pútačoch a na ostatných mestských výlepových plochách po dohode s majiteľmi, resp. správcami výlepo- vých plôch. 2. Počas oficiálnej volebnej kampane sa pri vylepovaní pla- gátov postupuje podľa osobitných predpisov. 3. Vylepované plagáty na mestských výlepových plochách budú označované pečiatkou organizácie, ktorá zabezpečuje ich výlep. -2- 

Čl. 4 Obmedzenia 

1. Zakazuje sa vylepovanie plagátov na vchodových dverách obytných domov (okrem úradných oznamov, oznamov vlastní- ka objektu, resp. správcov sietí), na vstupných bránach, na vonkajšej strane výkladov obchodov, na stĺpoch verej- ného osvetlenia, na stromoch a na iných verejnoprospeš- ných zariadeniach. 2. Na mestské výlepové plochy je možné vylepovať plagáty iba formátu A4 a väčšie. 


Čl.5 Mestské výlepové plochy 

Vylepenie plagátov je možné uskutočniť na vybudovaných mestských výlepových plochách v lokalitách mestských častí : 

1. Staré mesto (vstupy do centrálnej mestskej zóny) : a) vstup do Bernolákovej brány b) zastávka MHD na Hospodárskej ulici v blízkosti OÚ v Trnave c) pri Západoslovenskom múzeu d) pri vstupe do Starého mesta z lávky pre peších zo sídliska Družba e) pri vstupe do mesta od haly Slávia f) pri kine Hviezda g) križovatka Štefánikovej ul. a Zeleného kríčka h) Jerichova ulica i) križovatka Šrobárovej ulice a Zeleného kríčka 

2. mestská časť Vozovka : a) nákupné stredisko Kriváň b) prevádzkový areál ŽOS c) Ul. A. Žarnova - pred nemocnicou 

3. mestská časť Tulipán : a) reštaurácia Spartak b) križovatka Ul. M. Gorkého a Zelenečskej ul. c) križovatka Ul. 9. mája a Bratislavskej cesty d) sídlisko Linčianska - pred obchodom 

4. mestská časť Prednádražie : a) kaviareň Olympia b) Ul. J. Bottu - pred fakultou c) Ul. J. G. Tajovského, pri Casale Monferrato 

5. mestská časť Špiglsál : a) Ul. Študentská - SPŠ b) predajňa Merkúr c) pri autobusových zastávkach medzi starou a novou železničnou stanicou 

6. mestská časť Kopánka : a) námestie Slov. učeného tovarišstva b) kultúrny dom A. Kubáňa c) námestie J. Herdu -3- 

7. mestská časť Vodáreň : a) sídlisko Vodáreň - pred obchodom b) sídlisko Zátvor - pred obchodom 

8. mestská časť Hlboká : a) sídlisko Družba, hotel Budovateľ b) sídlisko Družba, Ul. V. CLementisa, pred obchodom c) sídlisko Družba, pri lávke smerom na polikliniku 

9. mestská časť Modranka a) nákupné stredisko, Dedinská ulica b) oproti pošte, Sereďská ulica 


Čl. 6 Vylepovacia činnosť 

1. Vylepovaciu činnosť na mestských výlepových plochách pod- ľa čl. 5 zabezpečuje mestom Trnava poverený správca. 2. Na ostatných výlepových plochách zabezpečujú vylepovaciu činnosť majitelia jednotlivých plôch. 3. Vylepovacia činnosť sa zabezpečuje na všetkých plochách podľa stanovených podmienok jednotlivými majiteľmi, resp. správcami. 

Čl. 7 Údržba vylepovacích plôch 

1. Za údržbu výlepových plôch zodpovedajú ich vlastníci, za údržbu mestských výlepových plôch zodpovedá ich správca. 2. Právnické a fyzické osoby ako vlastníci, resp. nájomcovia obytných domov a obchodov sú povinný spoločné časti objektu ako výklady, vstupné dvere, ktoré susedia s verejným priestorom udržovať tak, aby sa na nich neusku- točňoval výlep rozličných plagátov. V prípade uskutočnenia výlepu plagátu sú povinní zabezpe- čiť, aby sa tieto výlepy okamžite odstránili. 


Časť III. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Čl. 8 Kontrola dodržiavania ustanovení 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú : a) pracovníci MsÚ v Trnave b) poslanci MZ c) komisie MZ d) predsedovia výborov mestských častí e) mestská polícia f) správca mestských výlepových plôch 

2. Zistené porušenia ustanovení tohto VZN oznamujú všetci Mestskej polícii v Trnave. 
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Čl. 9 Sankcie 

1. Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov s infor- matívnym, reklamným a komerčným obsahom bude v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uložená poku- ta do výšky 1000,- Sk a to aj opakovane vylepovateľovi- súkromnej osobe, súkromnému podnikateľovi a organizácii pre ktorého bol plagát vylepený. 2. Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta v zmysle záko- na č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších no- viel uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk. 


Čl. 10 Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, že pôjde o vylepenie plagátu s reklamným obsa- hom, podlieha tento poplatku z reklamy v zmysle VZN mesta Trnava o miestnych poplatkoch. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 18, bod č. 4 článku I. VZN č. 62 a VZN č. 67. 

3. VZN č. 90 nadobudlo účinnosť dňom 10. októbra 1996. 








Ing. Štefan Bošnák, v.r. Ing. Juraj Tibenský, v.r. primátor mesta Trnava prednosta MsÚ Trnava 



V Trnave dňa 24.09.1996 

