Všeobecné záväzné nariadenie obce
Kostoľany nad Hornádom
č. 3/2009

O vylepovaní plagátov
Obec Kostoľany nad Hornádom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov s použitím ustanovenia § 4 odst. 3 písmena g) citovaného zákona sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení

§1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva v záujme zachovania čistoty a kultúry ži-votného
prostredia. Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri vylepovaní
plagátov na území obce.
§2
Základné pojmy
1. za plagáty sa považujú papierové reklamy, propagačné materiály, oznamy a iné
tlačivá krátkodobého charakteru
2. za pôvodcu plagátu je považovaný organizátor podujatia resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá propaguje výrobky, služby, podujatie, resp. osoba, ktorá z obsa-hu plagátu môže
byť považovaná za pôvodcu.
3. za vylepovacie miesto sa považuje objekt určený na tento účel ( vývesné skrinky,
plagátové dosky - tabule) umiestnené pri materskej škole, na autobusovej zastávke Košická -Južná a na autobusovej zastávke Košická -Dlhá
4. za správcu vylepovacích miest sa považuje OcÚ

§3
Podmienky vylepovania plagátov
1. vylepovanie plagátov sa vykonáva po oznámení správcovi vylepovacích miest, ktorým je
Obecný úrad v Kostoľanoch nad Hornádom
2. je zakázané vylepovať plagáty mimo miest určených na tento účel
3. vylepované plagáty musia byť v súlade s mravným kódexom a nesmú obsahovať
nevhodné nápisy a motívy. Správca vylepovacích miest nezodpovedá za obsah
a formát plagátu
4. správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom
stave, odstraňovať neaktuálne plagáty alebo ich zvyšky.
5. vylepovanie plagátov nad rámec tohto VZN je zakázané.

§4
Realizácia vylepovania plagátov
vylepovanie plagátov si zabezpečuje alebo realizuje pôvodca plagátov.
§5
Osobitné ustanovenie
Pre účely volebnej agitácie pri voľbách do Národnej rady, prezidentských volieb, do
miestnych samospráv vrátane doplňovacích, predčasných volieb platí ustanovenie §23
SNR č.80/1990Zb., o voľbách s osobitným dôrazom na zásadu rovnosti volebnej agitácie strán a
hnutí
§ 6
Podmienky vylepovania plagátov platia pre všetkých pôvodcov plagátov podľa
vyššie uvedeného znenia tohto všeobecne záväzného nariadenia rovnako, pokiaľ sa správca
vylepovacích miest a pôvodca plagátu nedohodnú inak.

Vladimír Redaj
starosta obce

Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 12.04.2009
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom
dňa 29.04.2009 uznesením č.64/09
Toto VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené od 29.04.2009 a účinnosť nadobudlo
dňa 13.05.2009

