Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/ 1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre mesto Prievidza toto všeobecne
záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vymedzujú miesta pre komerčné umiestňovanie plagátov alebo iných
nosičov informácií na plagátových plochách mesta:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PRIEVIDZA
Č. 103/2009 V ZNENÍ DOPLNKU Č. 1
O PODMIENKACH VYLEPOVANIA PLAGÁTOV NA ÚZEMÍ MESTA
PRIEVIDZA
1.

Mesto Prievidza určuje pre komerčné umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií
tieto samostatné plagátové plochy na území mesta Prievidza:

1. Ul. J. Kráľa – autobus. zastávka
2. Ul. M.R.Štefánika – pred hotel. Magura
3. Ul. F. Madvu – pred Domom kultúry
4. Ul. F. Madvu – oproti Sklenárstvu
5. Ul. M. R. Štefánika – pri kine Baník
6. Ul. A. Stodolu – pri Mototechne - Prednádražie
7. Bojnická cesta – pri železničnom prejazde
8. Košovská cesta – pri Carpathii
9. Ul. A. Hlinku – lekáreň oproti OD Vtáčniku
10. Ul. A. Hlinku – pri VŠ
11. Dlhá ulica – oproti Rozvoju
12. Ul. M.Mišíka – pri predajni potravín na Sídlisku mládeže
13. Nábrežná ul. – pri predajni NAY
14. Nábrežná ul. – kruhový stĺp medzi predajňou NAY a OD
TESCO
15. Bojnická cesta pri ŠH – kruhový stĺp
16. Ul. I. Bukovčana – stánok PNS
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17. Ul. J. M. Hurbana - stánok PNS
18. Ul. Ľ. Ondrejova – autobusová zastávka
19. Ul. A. Mišúta – Pošta – Zapotôčky
20. Ul. J. Červeňa – pri Kostole – Zapotôčky
21. Peklo bar – smer Zapotôčky
22. Ul. stavbárov – pri Mickey bare
23. Športová ul. – pri futbalovom štadióne
24. Kútovská ul. – Necpaly – tržnica
25. Veľkonecpalská ul. – autobusová zastávka
26. Ul. K. Novackého – ABC Market
27. Cesta Vl. Clementisa – Piváreň
28. Ul. energetikov – obchod, tržnica
29. Nám. slobody (pri Priore) – kruhový stĺp
30. Pribinovo nám. – kruhový stĺp
31. Nábr. Sv. Cyrila – pri predajni Zeleniny

Správu a prevádzku plagátových plôch v meste Prievidza zabezpečuje mestská príspevková
organizácia Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Plagátové plochy sú označené prevádzkovateľom a je na nich zreteľne umiestnená informácia
o podmienkach vylepovania plagátov.
Na ostatných verejných priestranstvách na území mesta je vylepovanie plagátov zakázané.
Sadzba za vylepovanie plagátov je súčasťou platného cenníka prevádzkovateľa.
Deň vylepovania je spravidla každý týždeň v utorok. V prípade, že na tento deň pripadne
sviatok, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň. V nutných prípadoch je možné
uskutočniť za prirážku aj mimoriadne vylepovanie plagátov.
Neoprávnené umiestnenie plagátov na plagátových plochách mesta je neprípustné. Vylepovanie vykonáva len poverený pracovník KaSS.
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované v zmysle
zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v jeho platnom znení. Pokutu do výšky 33,00 € v rámci
blokového konania môžu uložiť príslušníci mestskej polície alebo iné osoby poverené
orgánmi mesta Prievidza. Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované a postihované ako správny delikt, za ktorý
môže primátor mesta v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,00 €.
VZN č. 103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza bolo
schválené uznesením MsZ v Prievidzi č. 327/09 zo dňa 27.10.2009 a nadobúda účinnosť 15tym dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta Prievidza. Doplnok č. 1 k VZN č.
103/2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza bol schválený
uznesením MsZ v Prievidzi č. 124/12 zo dňa 29.5.2012 a nadobudol účinnosť 15-tym dňom
od jeho vyvesenia na úradných tabuliach mesta Prievidza.
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

