VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
o podmienkach umiestňovania plagátov a reklamných billboardov
na území obce Vlčany
Obec Vlčany podľa § 4 ods. 5 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4 /2021
o podmienkach umiestňovania plagátov, reklamných billboardov
a reklamných stavieb na území obce Vlčany
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky umiestňovania rôznych
papierových reklamných oznámení najmä krátkodobého charakteru v podobe plagátov
(ďalej len „plagáty“) alebo reklamných billboardov na budovy a iné objekty vo vlastníctve
obce.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov
podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani.

§2
Podmienky umiestňovania plagátov
1. Vylepovanie plagátov na území obce Vlčany je povolené výlučne na miestach k tomuto
účelu vyhradených, ktorými sú:
- betónová skruž pri autobusovej zastávke smerom na Základnú školu Vlčany s. č. 1417
- betónová skruž pri artézskej studni v centre obce
- betónová skruž pred poľovníckym domom v Somole.
2. Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť obce vyhradiť na miestach uvedených
v odseku 1 pre každý kandidujúci subjekt rovnakú plochu na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách
zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
3. Plagáty je možné umiestňovať len s predchádzajúcim súhlasom obce, ktorá zabezpečuje
poriadok na miestach určených na vylepovanie plagátov.
4. Svojvoľne vylepovať plagáty na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných
miestnostiach je zakázané. Zakázané je aj vylepovanie plagátov na budovách, stavbách,

zariadeniach a ostatných objektov viditeľných z verejných priestranstiev, na pamätníkoch,
pomníkoch, stromoch a stĺpoch elektrického vedenia.
5. Umiestnenie plagátu si výlepca zabezpečuje sám na vlastné náklady. Umiestnenie plagátov
na miestach uvedených v odseku 1 je bezplatné.
§3
Podmienky umiestňovania reklamných billboardov a reklamných stavieb
1. Vyvesenie reklamných billboardov na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach vo
vlastníctve obce je povolené výlučne na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou
Vlčany, a to výlučne na miestach k tomuto účelu vyhradených, ktorými sú:
a) billboard na bočnej stene budovy so súp. č. 2 na parc. č. 2 (budova pošty)
b) billboard na bočnej stene budovy so súp. č. 1417 na parc. č. 617/2 a 617/3 (Butikové
centrum)
c) bočná stena budovy so súp. č. 1417 na parc. č. 617/2 a 617/3 (Butikové centrum,
okrem priestoru, kde je umiestnený billboard podľa písm. b))
2. Výška nájomného za prenájom priestoru na umiestnenie reklamného billboardu sa určuje
nasledovne:
- umiestnenie reklamného billboardu na mieste podľa bodu 1. písm. a) a b) tohto paragrafu:
30,- EUR / m2 / mesiac
- umiestnenie reklamného billboardu na mieste podľa bodu 1. písm. c) tohto paragrafu:
5,- EUR / m2 / mesiac
3. Umiestniť reklamnú stavbu na pozemku vo vlastníctve obce Vlčany je možné len po
uskutočnení príslušného povoľovacieho konania podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a uzatvorení nájomnej zmluvy s obcou
Vlčany na pozemok, na ktorom bude reklamná stavba umiestnená.
4. Výška nájomného za prenájom pozemku, na ktorom je reklamná stavba umiestnená, sa
určuje vo výške 5,- EUR / m2 / mesiac, pričom veľkosť prenajatého pozemku sa určuje tak,
že skutočná dĺžka umiestneného billboardu sa vynásobí šírkou prenajatého pozemku, ktorá
je v každom prípade minimálne 1 m.
5. Záujemca o prenájom priestoru, resp. pozemku určeného na vyvesenie reklamného
billboardu alebo umiestnenie reklamnej stavby oznámi svoj zámer prenajať priestor, resp.
pozemok, vrátane veľkosti požadovanej plochy, príslušnému zamestnancovi obce
a dohodne s ním aj spôsob umiestnenia billboardu.
6. Reklamné billboardy a reklamné stavby umiestnené bez účinnej nájomnej zmluvy alebo na
iných ako na tento účel vyhradených miestach, budú bezodkladne odstránené.
§4
Spoločné ustanovenia pre umiestňovanie plagátov a reklamných billboardov
1. Plagáty určené na vylepenie alebo umiestnenie na billboarde musia obsahovať
identifikačné údaje subjektu, pre ktorý sú vylepované alebo umiestňované na billboarde.
Dodávateľ zodpovedá za obsah plagátu, jeho grafické spracovanie a kvalitu.

2. Vyhradenie nových miest na vylepovanie plagátov alebo umiestnenie reklamných
billboardov schvaľuje starosta obce.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 14.04.2021 uznesením č. 381/2021/25.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2021.
3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN – Plagátovací poriadok obce
Vlčany, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany uznesením č. 5OZ/2007, písmeno B/11 zo dňa 12.07.2007.

Vo Vlčanoch dňa 15.04.2021

Ing. János Restár v.r.
starosta obce

Vyvesené: 16.04.2021

