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1. Účel vydania VZN:
Stanoviť výlepné miesta a zásady vylepovania plagátov na verejných
priestranstvách a objektoch na území mesta Púchov a dosiahnuť zvýšenie estetickej
úrovne vylepovania plagátov a čistoty výlepných miest.

2. Rozsah platnosti:
Toto VZN platí pre fyzické a právnické osoby, ktoré chcú v meste Púchov
a jeho integrovaných častiach propagovať svoje aktivity formou výlepu plagátov
alebo oznamov.

3. Súvisiace dokumenty:
Zák. č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.
Zák. č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

4. Pojmy a skratky:
PTSM, s.r.o. - Podnik technických služieb mesta, s.r.o..

5. Popis činností:
čl. 1
Základné ustanovenia
1.Vylepovanie plagátov v meste Púchov je povolené výlučne na miestach k tomu
účelu vyhradených a označených nápisom " P l a g á t o v a c i a p l o ch a ",
názvom a adresou organizácie zabezpečujúcej túto činnosť.
2. Vylepovanie

plagátov

podlieha

poplatkovej

povinnosti.

3. Vylepovať je povolené len také plagáty a oznamy, ktoré svojím charakterom
neohrozia mravnosť, neodporujú platným zákonom a verejnému záujmu. Za
dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ.
4. Mesto Púchov poveruje vylepovaním plagátov a oznamov pre fyzické a právnické
osoby na území mesta a jeho integrovaných častiach, Podnik technických služieb
mesta, s.r.o. Púchov.
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čl. 2
Povinnosti PTSM pri vylepovaní plagátov
1. Vylepovať

plagáty

a

2. Dodržiavať podmienky

oznamy

na

základe

výlepu plagátov

objednávky

stanovené

v

žiadateľa.

tomto nariadení.

3. Udržiavať plagátovacie plochy v dobrom technickom stave a poškodené plagáty
priebežne vymieňať.
4. Udržiavať

okolie

plagátovacích

plôch

čisté

a

upravené.

5. Pre zabezpečenie kontroly plagátov každú sadu plagátov označiť pečiatkou
PTSM, s.r.o. s poradovým číslom.
čl. 3
Podmienky vylepovania plagátov
1. Zberný
utorok.
2. Výlepná

deň plagátov na

doba

jednej

PTSM, s.r.o.

sady

3. Požiadavka objednávateľa
znova spoplatňuje.

plagátov

je

je pondelok a výlepný deň je

sedem

kalendárnych

dní.

na výlep plagátov po siedmich dňoch obnoviť, sa

4. Objednávateľ je povinný dodať k vylepeniu naviac minimálne 5% plagátov z
objednaného množstva.
5. Objednávateľ má právo na vrátenie nepoužitých plagátov, pokiaľ o to požiada
PTSM, s.r.o. do 48 hodín po skončení vylepovania, inak PTSM, s.r.o. tieto
plagáty skartuje.
6. Výlep propagačných materiálov v súvislosti s voľbami na všetkých úrovniach si
zabezpečujú politické strany. Túto problematiku upresňuje VZN č. 4/2006.
7. Maximálny rozmer vylepovaných plagátov je do plochy A2.
Výpočet plôch : A4 = 623,7 cm²
A3 = 1 247,4 cm²
A2 = 2 494,8 cm²
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čl. 4
Poplatky
1. Za výlep plagátov alebo oznamov jednej sady t.j. 31 ks je určený poplatok
nasledovne:
do plochy formátu A4 = 45,80€ (1 379,77 SK) s DPH
do plochy formátu A3 = 49,30€ (1 485,21 SK) s DPH
do plochy formátu A2 = 52,70€ (1 587,64 SK) s DPH
2. Pri požiadavke objednávateľa predĺžiť stanovený čas sedem kalendárnych dní
o každý i započatý týždeň sa účtuje poplatok 50% stanovenej sadzby.
3. Za vylepenie plagátov propagujúcich regionálne športové, kultúrne, zdravotné,
cirkevné a charitatívne
akcie,
sa
platí
paušálny poplatok 10 €
(301,26 SK) s DPH. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na akcie komerčného
charakteru.
4. Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný pred začatím poplatného úkonu
a platí sa na PTSM s.r.o. Púchov.
5. Pri požiadavke vylepiť plagáty mimo stanovený výlepný deň (útorok) sa zvyšuje
základný poplatok uvedený v čl.4 v bode 1. o 100%.

čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Vlastníci (správcovia) objektov a plôch, ktorí umožnia fyzickým a právnickým
osobám
vylepovanie
plagátov
a oznamov, sú povinní
rešpektovať
ustanovenie čl. 1 odst. 3 tohto VZN.
2. Porušenie Zásad vylepovania sa kvalifikuje, ako zavinené konanie:
a/ u právnickej osoby v zmysle zákona o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov § 13 ods. 8, písm. a,
b/ u fyzickej osoby v zmysle zákona o Priestupkoch v znení neskorších
predpisov § 47 ods. 1, písm. d,
3. Toto VZN ruší VZN č. 4 / 2005.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2010
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Plošné rozmiestnenie výlepných plôch
v meste Púchov

ZOZNAM VÝLEPNÝCH PLÔCH
P. Č.

MIESTO

ULICA

VÝLEPNÉ MIESTO

VÝLEPNÁ PLOCHA

1.

Mesto

ul. Gorazdova

Pri Dome služieb

betón. skruža

2.

Mesto

ul. Obr. Mieru

Pri Plecháči

betón. skruža

3.

Mesto

ul. Holého

Pri Pizerii

betón. skruža

4.

Mesto

ul. Holého

Pri sklade Whirpool

aut. zastávka

5.

Mesto

ul. Holého

Pri rybičkách

aut. zastávka

6.

Mesto

ul. Mládežnícka

Sídlisko

betón. skruža

7.

Mesto

ul. Okružná

MsBP - garáže

vývesná tabuľa

8.

Mesto

ul. Okružná

Pod rešt. Zbojník

aut. zastávka

9.

Mesto

ul. Janka Kráľa

Pri Zdraví

aut. zastávka

10.

Mesto

ul. Okružná

Pri cintoríne

vývesná tabuľa

11.

Mesto

ul. 1. Mája

Bývalé TBC

aut. zastávka

12.

Mesto

ul. Nimnická cesta

Pri čerpacej stanici

aut. zastávka

13.

Mesto

Námestie slobody

Pri VÚB

aut. zastávka

14.

Mesto

ul. 1.Mája

Autobusové nástupište

aut. zastávka

15.

Hrabovka

ul. Riečna

Pri bývalom obchode

vývesná tabuľa

16.

Vieska

ul. Vsetínska

Mäsokombinát

aut. zastávka - smer Lysá

17.

Vieska

ul. Vsetínska

Mäsokombinát

aut. zastávka - smer Púchov

18.

Vieska

ul. Vsetínska

Pri križovatke

aut. zastávka

19.

Ihrište

Pri Kultúrnom dome

aut. zastávka

20.

Hoštiná

Pri lyžiarskom vleku

aut. zastávka

21.

Hoštiná

Pri Pohostinstve

aut. zastávka

22.

H.Kočkovce

ul. Továrenská

Pri rešt. Hradisko

aut. zastávka

23.

H .Kočkovce

ul. Továrenská

Rodinný dom č.157

aut. zastávka

24.

H.Kočkovce

ul. Trenčianská

Pri VŠ

aut. zast. - smer D.Kočkovce

25.

H.Kočkovce

ul. Trenčianská

Pri VŠ

aut. zastávka - smer Púchov

26.

H.Kočkovce

ul. Trenčianská

Pri lipách

aut. zastávka - smer Púchov

27.

H.Kočkovce

ul. Trenčianská

Pri lipách

aut. zast. - smer D.Kočkovce

28.

Nové Nosice

ul. Novonosická

Pri obchode

aut. zastávka

29.

Nové Nosice

ul. Novonosická

Pri točni autobusov

aut. zastávka

30.

Staré Nosice

Oproti Fy. Rosi

aut. zastávka

31.

Staré Nosice

Pri Ústave soc. star.

aut. zastávka
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Dôvodová správa:
Dôvodom vydania nového VZN č. 4 / 2009 o vylepovaní plagátov je nárast
počtu výlepných miest a nárast nákladov spojených s touto činnosťou.

