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na Všeobecne záväznom nariadení o vylepovaní
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Materiál obsahuje:
Dôvodovú správu
Poslanecký návrh
Všeobecne záväzného nariadenia o
vylepovaní plagátov na území mesta
Rožňava
Preverenie podnetu poslanca MZ Mgr.
Michala Drengubiaka Hlavnou kontrolórkou
mesta Rožňava
Fotodokumentácia
VZN navrhované znenie

1. Úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli a
webovom sídle mesta
Zodpovedá: prednostka MsÚ
Termín: do 15. 12. 2019
2. Prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov na
výlepových plochách správcom - nedodržiavanie
§2, ods. 2) a §3, ods. 8) VZN o vylepovaní
plagátov na území mesta Rožňava.

Kontrolu zákonnosti a správnosti
návrhu na uznesenie vykonali :

Zodpovedá: riaditeľka MsD
Termín: do 1. 3. 2020

Dôvodová správa:
Uvedené rozsiahle zmeny navrhujem z dôvodu spresnenia ustanovení tohto všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) na základe zistení Hlavnej kontrolórky mesta
Rožňava. Je potrebné jej odporúčania na prijatie opatrení zapracovať do aktuálneho znenia
VZN. Ide o možnosti poskytnúť zľavu pri dlhodobom vylepovaní plagátov pre ten istý
subjekt, doplniť nové ustanovenia ohľadom kontroly a zákazov vylepovania plagátov ktoré
v aktuálnom znení VZN absentujú. Zoznam výlepových plôch som aktualizoval podľa
reálneho stavu (priamo na mieste), umiestnenie bolo spresnené a aktualizované, nakoľko
niektoré prevádzky boli zrušené/premenované.
Legislatívne východiská

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia

-

Hospodársky a finančný dopad
na rozpočet mesta

-

Nároky na pracovné miesta

-

Súlad návrhu na uznesenie s právnymi
predpismi SR

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade
s právnymi predpismi - so zákonom
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Komisia:

Termín zasadnutia:

Uznesenie:

Finančná, podnikateľská a správy
mestského majetku
Výstavby, ÚP,ŽP a MK

28. 11. 2019

Vzdelávania a mládeže
Sociálna, zdravotná a bytová
Ochrany verejného poriadku

25. 11. 2019

Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej
politiky
Športu

26. 11. 2019

Komisia odporúča
schváliť
Komisia odporúča
schváliť
Komisia odporúča
schváliť s
pripomienkami
Komisia odporúča
schváliť
-

27. 11. 2019

-

Komisia na ochranu verejného poriadku:
Uznesenie č. 08/11/2019: Komisia odporúča VZN schváliť s nasledovnými
pripomienkami:
- v §2 ods.3 za slovo "papiera" doplniť "alebo z iného materiálu",
- v §3 ods. 2 poslednú (novo navrhovanú vetu) nahradiť textom: " MsD 1x mesačne (spravidla
k prvému dňu v mesiaci) zašle orgánom oprávneným vykonávať kontrolu dodržiavania tohto
VZN ( viď. §6 ods.1) evidenciu vylepených plagátov v predchádzajúcom mesiaci a plagátov
objednaných na vylepenie v aktuálnom mesiaci v rozsahu podľa §3 ods.9",
- v §5 ods.1 v prevej vete za slovo"vylepovanie" doplniť text " a umiestňovanie" a skratku
"MHD" nahradiť slovným spojením "verejnej dopravy",
- v §6 ods.2 preformulovať,
- v §7 ods. 1 ponechať v pôvodnom znení. - účinnosť VZN bude podmienená splnením
uznesenia komisie č. 09/19/2019 (nahradiť súčasné výlepové plochy modernými výlepovými
resp. interaktívnymi plochami a zahrnúť túto požiadavku do rozpočtu na rok 2020).

Dopĺňa sa

Vypúšťa sa

Ev. č. 1/2017
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území
mesta Rožňava
§1
Účel nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania
čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu mesta.
§2
Výlepové plochy
(1) Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách mesta Rožňava je možné len na
stanovených výlepových plochách. Zoznam výlepových plôch a ich umiestnenie sú
uvedené v prílohe VZN.
(2) Na každej výlepovej ploche je uvedené: „Výlepová plocha mesta Rožňava. Výlep
zabezpečuje Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava.“
(3) Plagátom sa rozumie verejné oznámenie v podobe papiera, určené na upútanie pozornosti
a propagáciu.
(4) Za verejné priestranstvo je určený všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a
priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto
osoby právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na
verejné účely (napr. trhoviská, športové ihriská, štadióny.)
§3
Podmienky vylepovania plagátov
(1) Vylepovanie plagátov zabezpečuje výlučne Mestské divadlo ACTORES (ďalej len
„MsD“) na základe žiadosti – objednávky. Objednávku je možné doručiť do sídla MsD
osobne, poštou alebo elektronicky, a to aspoň 2 pracovné dni pred požadovaným
termínom vylepenia. Objednávka musí obsahovať počet kusov plagátov, ich veľkosť,
termín vylepenia a požadované miesto vylepenia podľa prílohy VZN.
(2) Každý výlep plagátov musí byť evidovaný v MsD s označením počtu vylepených
plagátov, výlepových plôch, na ktoré bude plagát vylepený a doby trvania výlepu. Všetky
kontrolné orgány si môžu oprávnenosť vylepenia odkonzultovať telefonicky alebo
osobne v divadle ACTORES.
(3) Výlep plagátov sa uskutočňuje len v pracovných dňoch.
(4) MsD nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.

(5) V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu
plagátov v požadovanom termíne, je MsD oprávnené posunúť termín vylepenia plagátov o
dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú
dôvod na prelep plagátov.
(6) Obsah plagátov nesmie odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä:
propagovať násilie, vandalizmus, navádzať na protiprávnu činnosť alebo
vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
b)
znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie,
zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti,
c)
propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie,
d)
propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je
zakázané,
e)
propagovať omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory alebo informovať
o nich spôsobmi, ktoré zľahčujú, ospravedlňujú alebo schvaľujú ich užívanie
g) f) propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo iné neľudské zaobchádzanie,
nacizmus a komunizmus.
g)
propagovať a zobrazovať extrémistické materiály, symboly a znaky.
a)

(7) Ak obsah plagátu nie je v súlade s ods.ekom (6), MsD má právo odmietnuť jeho
vylepenie.
(8) Správcom výlepových plôch je MsD, ktoré MsD je povinné udržiavať výlepové plochy v
dobrom technickom stave a neaktuálne, znehodnotené plagáty, prípadne ich zvyšky
a nelegálne vylepené plagáty odstraňovať bez zbytočného odkladu.
(9) MsD je povinné viesť evidenciu vylepených plagátov s údajmi v rozsahu:
- názov plagátu,
- formát,
- doba vylepenia plagátu (od – do),
- objednávateľ.
§4
Cenník
(1) Ceny za vylepenie plagátov sú stanovené nasledovneé:
a)
b)
c)
d)
e)

formát A4 0,15 eur za 1 kus a 1 deň
formát A3 0,20 eur za 1 kus a 1 deň
formát A2 0,30 eur za 1 kus a 1 deň
formát A1 0,35 eur za 1 kus a 1 deň
formát A0 0,40 eur za 1 kus a 1 deň

(2) Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu
vylepenia je 15,- eur.
(3) Pri atypických plagátoch s inými rozmermi ako sú rozmery uvedené v cenníku, platí cena
za najbližší väčší formát plagátu.
(4) Bezplatne sa vylepujú plagáty:

a)

b)

propagujúce charitatívne akcie bez výberu vstupného, charitatívne akcie
s výberom vstupného, kde celé vstupné bude použité na charitatívne účely a akcie
na ochranu životného prostredia a prírody,
objednané mestom Rožňava,

(5) Zľavu z ceny za vylepenie plagátov je možné poskytnúť v prípade, ak si rovnaký subjekt
objedná vylepenie plagátov za obdobie minimálne 6 mesiacov a to vo výške maximálne
20% z ceny za vylepenie plagátov.
(6) Zľava z ceny za vylepenie plagátov vo výške 50 % sa poskytuje organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Minimálna cena za jednorázové vylepenie plagátov
je 15,- eur.
(7) Platba za vylepenie plagátov sa uskutočňuje po vylepení plagátov na základe skutočne
realizovaných služieb.
§5
Zákazy
(1) Zakazuje sa vylepovanie plagátov na určené miesta ako sú čakárne, zastávky MHD, stĺpy
verejného osvetlenia, stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia, rozvodné skrine,
dopravné značky a dopravné zariadenia, smetné koše, kontajnery na odpad, lavičky,
kvetináče, budovy, brány, ploty a iné verejné objekty vo vlastníctve mesta.
(2) Ustanovenia ods. (1) sa nevzťahuje na osadenie reklamných zariadení na základe zmluvne
dohodnutých podmienok s mestom Rožňava.
(3) Zákaz vylepovania plagátov sa vzťahuje aj na priestor v obci vo vlastníctve fyzických
alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia, v prípade
plagátov s obsahom uvedeným v § 3, ods. 6, písm. a) až g). Za odstránenie takýchto
plagátov je zodpovedný vlastník alebo správca priestoru.
§6
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
- MsD,
- Mestská polícia,
- Odbor všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňava
- Hlavný kontrolór mesta
(2) Jedenkrát za 12 mesiacov predložiť spoločnú súhrnnú správu mestskému zastupiteľstvu
v Rožňave o vykonaných kontrolách, zistených porušeniach ustanovení tohto VZN
a uložených sankciách odborom všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňave
v spolupráci s Mestskou políciou a MsD.
§ 5 §7
Sankcie

(1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sa uložia
sankcie podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.1
§ 6 §8
Záverečné ustanovenia
(1) Ustanovenia VZN sa nevzťahujú na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane podľa
osobitého predpisu.2
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Rožňava o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava zverejňovaní a vylepovaní
plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom, schválené Mestským
zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 2. 2017 18. 11. 2003 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 5/2017. č. 267/2003, vrátane jeho zmien a doplnkov.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 23. 2. 2017 12. 12. 2019
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 5/2017 ....../2019.

Pavol Burdiga
Michal Domik
primátor mesta

1

napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2
§2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov

PRÍLOHA
Zoznam výlepových plôch
1. Námestie baníkov pri pobočke Tatra banky
2. Pri Obchodno-kultúrnom centre
3. Pri pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne
4. Pri parkovisku Okresného riaditeľstva PZ
5. Pri Hoteli Kras
6. Pred niekdajším nákupným strediskom Družba
7. Na Sídlisku Juh pri predajni potravín CBA
8. Na Sídlisku Juh pri predajni Milk – agro
9. Na Sídlisku P. J. Šafárika
10. Pri obchodnom dome Billa
11. Na Jovickej ulici pri pekárni BFZ
12. Na Záhradníckej ulici
13. Na Zlatej ulici
14. Na Čučmianskej ulici
15. Na Sídlisku Juh pri pohostinstve Snaha
16. Na Námestí baníkov na pešej zóne

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

trojuholník veľký
trojuholník veľký
jednostranný veľký
dvojstranný veľký
trojstranný malý
dvojstranný
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojuholník veľký
trojstranný malý
trojstranný malý
trojstranný malý
plošný drevený
plošný
kovové valce

PRÍLOHA
Zoznam výlepových plôch
1. Námestie baníkov juhovýchodná časť
2. Pri Obchodno-kultúrnom centre
3. Pri pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne
4. Pri parkovisku Okresného riaditeľstva PZ
5. Pri Hoteli Kras
6. Pred niekdajším nákupným strediskom Družba
7. Na Sídlisku Juh pri podchode k ZŠ
8. Na Sídlisku Juh pri predajni Milk – agro
9. Na Sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov
10. Pri obchodnom dome Billa
11. Na Jovickej ulici pri pekárni BFZ
12. Na Záhradníckej ulici
13. Na Zlatej ulici
14. Na Sídlisku Juh podnikateľskom inkubátore
15. Na Námestí baníkov na pešej zóne

1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

trojstranný veľký
trojstranný veľký
dvojstranný ležatý
dvojstranný ležatý
trojstranný malý
dvojstranný ležatý
trojstranný veľký
dvojstranný ležatý
trojstranný veľký
trojstranný veľký
trojstranný veľký
trojstranný malý
trojstranný malý
trojstranný malý
plošný
kovové valce

Preverenie podnetu poslanca MZ Mgr. Michala Drengubiaka:
Kontrola systému vylepovania plagátov na vylepovacie plochy a verejné priestranstvá vo
vlastníctve mesta, ich povoľovanie, dodržiavanie platnej legislatívy, prípadne návrhy na
prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vrátane SAD.
Mesto Rožňava má prijaté VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava. V prílohe
VZN je zoznam výlepových plôch na území mesta. Areál SAD v tomto zozname nie je, keďže
tento areál je v prenájme EUROBUS –u. Čiže vylepovanie plagátov v tejto oblasti nepodlieha
VZN. Okrem týchto výlepových plôch sú aj iné, ktoré spravuje mestský úrad a sú určené pre
poskytovanie informácií občanom napr. o voľbách. Tieto nepatria pod spravovanie MsD
Actores.
Podľa vyjadrenia pani riaditeľky Mgr. Art. Masníkovej, výlepové plochy sú v zlom
technickom stave, aj napriek priebežnej údržbe sú skorodované a neestetické. 10 pútačov
prešlo renováciou v lete roku 2017 spoločnosťou CWT Metal formou sponzorstva v hodnote
1 000 €. Životnosť tejto renovácie trvala len 1 kalendárny rok. Dôvodom je podkladový
materiál kovových pútačov, ktorý je enormne zaťažený počas roka poveternostnými
podmienkami i agresivitou lepiaceho materiálu, čo spôsobuje jeho veľmi rýchlu koróziu.
Ďalším dôvodom je, že pútače majú vyše 15 rokov. 2 ks výlepových plôch bolo zo zoznamu
využívania odobratých / 1 ks bol demontovaný bez upovedomenia divadla, pri osadení
dreveného pútača Technickými službami mesta Rožňava ako plocha slúžiaca na bezplatný
prenájom – Čučmianska ulica, 1 ks demontovaný z dôvodu jeho zlého technického stavu./. Do
budúcnosti by bolo potrebné zvážiť zakúpenie nových zariadení na výlep plagátov, najmä na
Námestie baníkov.
Reklamné plochy osadené na území mesta Rožňava sú v správe MsD ACTORES, mimo 2
panelových valcov na Námestí baníkov a 1 ks kovovej plochy pri Inkubátore na sídlisku JUH,
pričom všetky sú využívané na komerčné i nekomerčné propagácie podujatí.
Výlep plagátov zabezpečuje Mestské divadlo Actores na základe žiadosti – objednávky.
Každý výlep plagátov musí byť evidovaný v MsD s označením počtu vylepených plagátov,
výlepových plôch, na ktoré bude plagát vylepený a doby trvania výlepu. MsD nezodpovedná
za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami. MsD je povinné udržiavať výlepové
plochy v dobrom technickom stave a neaktuálne znehodnotené plagáty, prípadne ich zvyšky,
odstraňovať bez zbytočného odkladu. Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na
ich formát, množstvo a dobu vylepenia je 15 €. Poverená organizácia má na svojom webovom
sídle informáciu pre záujemcov o spôsobe objednania výlepu, ako aj cenník.
VZN neobsahuje ustanovenie o zákaze vylepovania plagátov na určené miesta, napr. čakárne,
zástavky MHD, stĺpy verejného osvetlenia, elektrické a telekomunikačné vedenie, dopravné
značky a dopravné zariadenia, smetné koše, kontajnery na odpad, lavičky, kvetináče, budovy,
brány, ploty a iné verejné objekty. V prípade zmeny VZN odporúčam zapracovať
ustanovenie o zákazu vylepovania plagátov.
Ku kontrole boli predložené doklady súvisiace s výlepom plagátov za rok 2018. V roku 2018
bolo podaných 42 žiadostí o výlep plagátov. Celkový príjem za túto činnosť v roku 2018
malo MsD Actores vo výške 4 659,30 €.
Náklady spojené s vylepovaním plagátov boli za rok 2018 vo výške 3 242,09 €. Z toho:
dohoda o vykonaní práce pre 1 zamestnanca – celková cena práce: 1 680 €, tlač mesačných
plagátov 1 103 €, lepidlo a materiál na lepenie 110 €, tlač propagačných materiálov 289 €,
spinkovač na vyvesenie plagátov 2 ks 60 €.
Rekapitulácia: celkové príjmy: 4 659,30 €
celkové výdavky: 3 242,09
rozdiel:
1 417,21 €

Pri kontrole bolo zistené:
Faktúra č. 201800011 pre firmu DECODOM s.r.o. bola poskytnutá zľava z ceny vo výške
0.10 € za 1 plagát, rozdiel medzi cenou podľa VZN a fakturovanou cenou bol vo výške 28€
na 1 faktúre, pričom za rok 2018 bolo vystavených 10 faktúr. Teraz platné VZN nerieši
možnosť poskytovať zľavy dlhodobým klientom. Pokiaľ takúto prax chceme zachovať aj
do budúcnosti, je potrebné upraviť VZN.
Odporúčanie na prijatie opatrení:
1. Zmeniť VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava v časti: uviesť, či sa
poskytujú zľavy pri celoročnom vylepovaní plagátov pre ten istý subjekt a uviesť
zakázané miesta, kde sa plagáty nemôžu vylepovať.
2. Do VZN zahrnúť, že plagáty určené na výlep musia byť opečiatkované MsD Actores,
aby sa mohlo kontrolovať, že výlep uskutočnilo MsD Actores a bolo za to zaplatené.

FOTODOKUMENTÁCIA
1. Námestie baníkov juhovýchodná časť

1x

trojstranný veľký

2. Pri Obchodno-kultúrnom centre

1x

trojstranný veľký

2x

dvojstranný ležatý

3. Pri pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne

1x

dvojstranný ležatý

4. Pri parkovisku Okresného riaditeľstva PZ

1x

trojstranný malý

5. Pri Hoteli Kras

2x

dvojstranný ležatý

6. Pred niekdajším nákupným strediskom Družba

1x

trojstranný veľký

7. Na Sídlisku Juh pri podchode k ZŠ

1x

dvojstranný ležatý

8. Na Sídlisku Juh pri predajni Milk – agro

1x

trojstranný veľký

9. Na Sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov

1x

trojstranný veľký

10. Pri obchodnom dome Billa

1x

trojstranný veľký

11. Na Jovickej ulici pri pekárni BFZ

1x

trojstranný malý

12. Na Záhradníckej ulici

1x

trojstranný malý

13. Na Zlatej ulici

1x

trojstranný malý

14. Na Sídlisku Juh podnikateľskom inkubátore

1x

plošný

2x kovové valce na Námestí baníkov

Príklad vylepovania plagátov na stĺpoch verejného osvetlenia:

Navrhované znenie:
Ev. č. /2019
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území
mesta Rožňava
§1
Účel nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania
čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu mesta.
§2
Výlepové plochy
(1) Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách mesta Rožňava je možné len na
stanovených výlepových plochách. Zoznam výlepových plôch a ich umiestnenie sú uvedené
v prílohe VZN.
(2) Na každej výlepovej ploche je uvedené: „Výlepová plocha mesta Rožňava. Výlep
zabezpečuje Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava.“
(3) Plagátom sa rozumie verejné oznámenie v podobe papiera, určené na upútanie pozornosti a
propagáciu.
(4) Za verejné priestranstvo je určený všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a
priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby
právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na verejné
účely (napr. trhoviská, športové ihriská, štadióny.)
§3
Podmienky vylepovania plagátov
(1) Vylepovanie plagátov zabezpečuje výlučne Mestské divadlo ACTORES (ďalej len „MsD“)
na základe žiadosti – objednávky. Objednávku je možné doručiť do sídla MsD osobne,
poštou alebo elektronicky, a to aspoň 2 pracovné dni pred požadovaným termínom
vylepenia. Objednávka musí obsahovať počet kusov plagátov, ich veľkosť, termín
vylepenia a požadované miesto vylepenia podľa prílohy VZN.
(2) Každý výlep plagátov musí byť evidovaný v MsD s označením počtu vylepených plagátov,
výlepových plôch, na ktoré bude plagát vylepený a doby trvania výlepu. Všetky kontrolné
orgány si môžu oprávnenosť vylepenia odkonzultovať telefonicky alebo osobne
v divadle ACTORES.
(3) Výlep plagátov sa uskutočňuje len v pracovných dňoch.
(4) MsD nezodpovedá za obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami.

(5) V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu
plagátov v požadovanom termíne, je MsD oprávnené posunúť termín vylepenia plagátov o
dobu, počas ktorej nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú
dôvod na prelep plagátov.
(6) Obsah plagátov nesmie odporovať všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

propagovať násilie, vandalizmus, navádzať na protiprávnu činnosť alebo
vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie,
zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti,
propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie,
propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je
zakázané,
propagovať omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory alebo informovať
o nich spôsobmi, ktoré zľahčujú, ospravedlňujú alebo schvaľujú ich užívanie
propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo iné neľudské zaobchádzanie,
nacizmus a komunizmus.
propagovať a zobrazovať extrémistické materiály, symboly a znaky.

(7) Ak obsah plagátu nie je v súlade s ods. (6), MsD má právo odmietnuť jeho vylepenie.
(8) Správcom výlepových plôch je MsD, ktoré je povinné udržiavať výlepové plochy v dobrom
technickom stave a neaktuálne, znehodnotené plagáty, prípadne ich zvyšky a nelegálne
vylepené plagáty odstraňovať bez zbytočného odkladu.
(9) MsD je povinné viesť evidenciu vylepených plagátov s údajmi v rozsahu:
- názov plagátu,
- formát,
- doba vylepenia plagátu (od – do),
- objednávateľ.
§4
Cenník
(1) Ceny za vylepenie plagátov sú stanovené nasledovné:
a)
b)
c)
d)
e)

formát A4 0,15 eur za 1 kus a 1 deň
formát A3 0,20 eur za 1 kus a 1 deň
formát A2 0,30 eur za 1 kus a 1 deň
formát A1 0,35 eur za 1 kus a 1 deň
formát A0 0,40 eur za 1 kus a 1 deň

(2) Minimálna cena za vylepenie plagátov bez ohľadu na ich formát, množstvo a dobu
vylepenia je 15,- eur.
(3) Pri atypických plagátoch s inými rozmermi ako sú rozmery uvedené v cenníku, platí cena
za najbližší väčší formát plagátu.
(4) Bezplatne sa vylepujú plagáty:

a)

b)

propagujúce charitatívne akcie bez výberu vstupného, charitatívne akcie s výberom
vstupného, kde celé vstupné bude použité na charitatívne účely a akcie na ochranu
životného prostredia a prírody,
objednané mestom Rožňava,

(5) Zľavu z ceny za vylepenie plagátov je možné poskytnúť v prípade, ak si rovnaký subjekt
objedná vylepenie plagátov za obdobie minimálne 6 mesiacov a to vo výške maximálne
20% z ceny za vylepenie plagátov.
(6) Zľava z ceny za vylepenie plagátov vo výške 50 % sa poskytuje organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Minimálna cena za jednorázové vylepenie plagátov
je 15,- eur.
(7) Platba za vylepenie plagátov sa uskutočňuje po vylepení plagátov na základe skutočne
realizovaných služieb.
§5
Zákazy
(1) Zakazuje sa vylepovanie plagátov na určené miesta ako sú čakárne, zastávky MHD, stĺpy
verejného osvetlenia, stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia, rozvodné skrine,
dopravné značky a dopravné zariadenia, smetné koše, kontajnery na odpad, lavičky,
kvetináče, budovy, brány, ploty a iné verejné objekty vo vlastníctve mesta.
(2) Ustanovenia ods. (1) sa nevzťahuje na osadenie reklamných zariadení na základe zmluvne
dohodnutých podmienok s mestom Rožňava.
(3) Zákaz vylepovania plagátov sa vzťahuje aj na priestor v obci vo vlastníctve fyzických alebo
právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia, v prípade plagátov
s obsahom uvedeným v § 3, ods. 6, písm. a) až g). Za odstránenie takýchto plagátov je
zodpovedný vlastník alebo správca priestoru.
§6
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
- MsD,
- Mestská polícia,
- Odbor všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňava
- Hlavný kontrolór mesta
(2) Jedenkrát za 12 mesiacov predložiť spoločnú súhrnnú správu mestskému zastupiteľstvu
v Rožňave o vykonaných kontrolách, zistených porušeniach ustanovení tohto VZN
a uložených sankciách odborom všeobecnej a vnútornej správy MsÚ Rožňave v spolupráci
s Mestskou políciou a MsD.

§7
Sankcie
(1) Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť sa uložia
sankcie podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.1
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Ustanovenia VZN sa nevzťahujú na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane podľa
osobitého predpisu.2
(2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Rožňava o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava, schválené Mestským
zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 2. 2017 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave
č. 5/2017.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 12. 12. 2019 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č......./2019.

Michal Domik
primátor mesta

1

napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2
§2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a
politických hnutiach v znení neskorších predpisov

PRÍLOHA
Zoznam výlepových plôch
1. Námestie baníkov juhovýchodná časť
2. Pri Obchodno-kultúrnom centre
3. Pri pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne
4. Pri parkovisku Okresného riaditeľstva PZ
5. Pri Hoteli Kras
6. Pred niekdajším nákupným strediskom Družba
7. Na Sídlisku Juh pri podchode k ZŠ
8. Na Sídlisku Juh pri predajni Milk – agro
9. Na Sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov
10. Pri obchodnom dome Billa
11. Na Jovickej ulici pri pekárni BFZ
12. Na Záhradníckej ulici
13. Na Zlatej ulici
14. Na Sídlisku Juh podnikateľskom inkubátore
15. Na Námestí baníkov na pešej zóne

1x
1x
2x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

trojstranný veľký
trojstranný veľký
dvojstranný ležatý
dvojstranný ležatý
trojstranný malý
dvojstranný ležatý
trojstranný veľký
dvojstranný ležatý
trojstranný veľký
trojstranný veľký
trojstranný veľký
trojstranný malý
trojstranný malý
trojstranný malý
plošný
kovové valce

