Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárna číslo 13/2003
o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch
na území Mesta Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 4 ods. 3 písm. g) citovaného
zákona sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania
čistoty a kultúrnosti životného prostredia mesta Komárno. Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb pri vylepovaní plagátov a odstraňovaní živelných a nepovolených
nápisov na území Mesta Komárno (ďalej len „mesto“).
Toto VZN presne určuje vylepovacie (plagátovacie) plochy a spôsob ich prevádzky.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa za:
(1) plagáty považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá (letáky)
krátkodobého charakteru,
(2) pôvodcu plagátu považuje organizátor podujatia, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá
propaguje výrobky, služby resp. osoba, ktorá z obsahu plagátu môže byť považovaná za
pôvodcu,
(3) správcu vylepovacích miest považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá od mesta
Komárno má povolenie zriadiť alebo spravovať vylepovacie miesta,
(4) vylepovacie miesto považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený a je evidovaný na
oddelení územného plánu a architektúry MsÚ:
- plagátovacie (betónové) stĺpy nachádzajúce sa na Bratislavskej ceste, Ulici roľníckej
školy, Ulici Komáromi Kacza, Ulici generála Klapku, Ulici Komenského, Námestí
Kossútha, Ulici Rákócziho, Tržničnom námestí a v Novej Stráži,
- plošné tabule, nachádzajúce sa na Ulici E. B. Lukáča, Ulici družstevnej, Ulici
mederčskej, Ulici vodnej, Ulici Komenského, Ulici pohraničnej, Ulici Eötvösa, Ulici
hradnej, Ulici Rákócziho, Ulici generála Klapku, na Námestí Rozálie, na Námestí
M.R.Štefánika, na Bratislavskej ceste a Vnútornej okružnej,
- výkladné skrine, nachádzajúce sa na Námestí M.R. Štefánika, mestskej časti Kava a
Nová Stráž.
(5) živelné a nepovolené nápisy považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách,
ktoré nie sú súčasťou vývesných tabúľ jednotlivých prevádzkární alebo povolených reklám
(napr. nápisy sprayom, čmáranice a iné).
§3
Podmienky vylepovania plagátov a odstraňovanie nepovolených a živelných nápisov
(1) Vylepovanie plagátov na miestach uvedených v § 2, ods. (4) sa prevádza prostredníctvom
správcu vylepovacích miest.
(2) Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Mestské kultúrne stredisko v Komárne (ďalej
len „správca“).

(3) Vylepovanie plagátov a písanie nepovolených a živelných nápisov na území mesta na
miestach viditeľných z verejného priestranstva je okrem vylepovacích miest zakázané.
(4) Je zakázané akékoľvek prekrytie alebo prelepenie každého jedného plagátu, ktorého
aktuálnosť trvá.
(5) Je zakázané svojvoľné vylepovanie každého jedného plagátu bez vedomia správcu
vylepovacích plôch.
(6) Za dodržiavanie podmienok vylepovania plagátov je zodpovedný správca a každý pôvodca
plagátu, či usporiadateľ podujatia.
(7) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorého fasáde sa nachádzajú plagáty a ich
zvyšky v rozpore s týmto nariadením, pokiaľ nie je známy ich pôvodca, je povinný tieto v
primeranej lehote odstrániť.
(8) Správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom stave,
odstraňovať staré neaktuálne plagáty, alebo ich zvyšky.
(9) Majiteľ (správca) alebo užívateľ objektu, na ktorom sa nachádzajú živelné nápisy, je povinný
v primeranej lehote ich odstrániť.
(10)

Správca vylepovacieho miesta sa pri svojej činnosti riadi príslušnými predpismi1.

(11)

Zadávateľ objednávky uhrádza správcovi náklady, súvisiace s vylepením plagátov,
prevádzkovaním plôch, podľa počtu a veľkosti plagátov a frekvencie vylepovania.
§4
Sankcie

(1) Mestská polícia, poverení pracovníci MsÚ kontrolujú dodržiavanie tohto VZN.
(2) Za porušovanie tohto VZN sa pôvodca plagátu postihuje, pokiaľ sa nepreukáže
hodnoverným dokladom, že vylepovanie zadal správcovi, organizácii alebo inej osobe, na to
poverenej. V danom prípade bude postihovaný správca, resp. organizácia, u ktorej bolo
vykonanie prác objednané.
(3) Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri
ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia2.
(4) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000
Sk3.
(5) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000 Sk4.
(6) Pokuta je príjmom mesta.

1 VZN Mesta Komárno o usmernení reklamnej činnosti na území Mesta Komárno
2 § 47 a 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3 § 13 ods. 8 písm. a) zák. SNR č. 369/199b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4 § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 6/1997 o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch
v meste Komárno.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.
MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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