VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov č. 4/2006
o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
v znení VZN č. 9/2008, VZN č. 8/2015 a 8/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Sabinov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
Všeobecné záväznom nariadení
o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ je stanoviť pravidlá
umiestňovania plagátov, vrátane volebných počas volebnej kampane, oznamov, nariadení
a reklamných materiálov.
Článok 2
Rozsah platnosti
Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú užívať propagačné
plochy zariadenia na území mesta pre účely lepenia plagátov, oznamov, nariadení a reklamných
materiálov /ďalej len „plagátov“/.
Článok 3
Propagačné plochy zariadenia
(1) Na území mesta sa pre umiestňovanie plagátov stanovujú tieto plochy zariadenia:
a) Betónové propagačné skruže umiestnené na Námestí slobody a na Ul. Hollého,
b) Plechové trojrozmerné propagačné stojky na Ul. Kpt. Nálepku /pri železničnej stanici/ a na
Ul. SNP /pri poliklinike/,
c) Propagačné skrinky na Ul. Prešovskej, Ul. 9. mája, Komenského, Levočskej, SNP,
Jesenského, J. Borodáča, a Ul. Jarková,
d) Mobilné plošné propagačné panely umiestňované podľa potreby na Námestí slobody a
plagátovacia plocha na ulici J. Borodáča,
e) Kultúrno propagačné tabule a banery (potlačiteľná guma-plachta s lemom a kovovými
okami) umiestnené na:
- ľavostrannom zábradlí na ulici Murgašovej v smere do Prešova,
- štvrť kruhu zábradlia na kruhovom objazde medzi ulicami Komenského a
Bernolákova,
- ľavostrannom zábradlí na ulici Prešovskej v smere do Prešova v úseku križovania s
ulicou Puškinovou,
- ľavostrannom zábradlí na ulici Prešovskej v smere do Prešova v úseku križovania s
ulicou Jakubovanskou,
- ľavostrannom zábradlí na ulici Levočskej v smere do obce Ražňany v úseku za
mostom nad riekou Torysa.
(2) Za údržbu propagačných zariadení, zodpovedá MsKS.

Článok 4
Spôsob umiestňovania plagátov
(1) Na propagačné plochy uvedené v čl. 3 nariadenia lepenie a inštaláciu plagátov zabezpečuje
MsKS. Každý plagát umiestnený na propagačnej ploche zariadení musí byť označený otlačkom
pečiatky MsKS.
(2) Fyzická alebo právnická osoba je povinná zabezpečovať v prípade potreby inštaláciu plagátov
iba prostredníctvom MsKS.
(3) Umiestňovanie plagátov mimo miest a podmienok stanovených týmto nariadením je zakázané.
(4) Poplatky za umiestňovanie plagátov sú stanovené cenníkom vydaným MsKS.
Článok 5
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolu nad dodržiavaním jednotlivých ustanovení tohto nariadenia vykonáva :
a) Mestská polícia,
b) hlavný kontrolór,
c) poslanci Mestského zastupiteľstva.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému
poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže mesto v súlade s § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 € (200 000.- Sk).
Článok 6
Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
(1) Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane je možné iba na propagačných zariadeniach
stanovených v čl. 3 bod 1 písm. d).
(2) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé kandidujúce subjekty sa vykoná v súlade
so zásadami rovnosti až po zverejnení vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych listín
príslušných volieb.
(3) Mesto Sabinov poskytuje určené plochy jednotlivým kandidujúcim subjektom počas
volebnej kampane bezplatne.
(4) Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na určenej ploche si
zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
(5) Za obsah volebných plagátov zodpovedajú jednotlivé kandidujúce subjekty.
(6) Povinnosť označovania otlačkom pečiatky MsKS podľa článku 4 bod 1 sa na vylepovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane nevzťahuje.

Článok 7
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Umiestňovanie plagátov z vnútornej strany výkladov obchodných, administratívnych a iných
prevádzok je vecou dohody príslušného subjektu s majiteľom resp. prevádzkovateľom týchto
zariadení.
(2) Zrušuje sa Všeobecné záväzne nariadenie č. 8/1996 o umiestňovaní propagačných zariadení
a spôsobe lepenia plagátov, oznamov, nariadení a reklamných materiálov.
(3) Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 337/2006 dňa
25.4.2006 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta.
(4) VZN č. 9/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mesta v súvislosti so zavedením
meny euro v SR bolo prijaté uznesením MsZ č. 174 dňa 11.12.2008 a nadobudlo účinnosť dňa
27.12.2008.
(5) VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 4/2006 o vymedzení miest na
umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov bolo prijaté uznesením MsZ č. 105 dňa
10. 12. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 26. 12. 2015.
(6) VZN 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov č. 4/2006 o vymedzení miest na
umiestňovanie plagátov, oznamov a reklamných materiálov bolo prijaté uznesením MsZ č. 85 dňa
24.10.2019 a nadobudlo účinnosť dňa 29.11.2019.

Ing. Michal Repaský
primátor mesta

