Všeobecné záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 63 o výlepných miestach na vylepovanie informačných
a propagačných plagátov na území mesta Michalovce.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v zmysle ustanovenia § 6 a § 11,ods.4 písmeno g zákona
č.369/90Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Michalovce o výlepných miestach na vylepovanie informačných a propagačných
plagátov na území mesta Michalovce
Čl. 2
Čas platnosti
1,Mesto Michalovce určuje výlepné miesta, na ktorých je možné vylepovať informačné a propagačné
plagáty na verejných priestranstvách v priebehu celého kalendárneho roka s výnimkou ustanovení v čl. 3
odst. 2 a odst. 3
2, Toto VZN neplatí na výlepné plochy - bilbordy, reklamné tabule, prenosné reklamné zariadenia, a
ostatné reklamné zariadenia, ktorých umiestnenie podlieha súhlasu MsÚ Michalovce alebo majetok v
súkromnom vlastníctve fyzických alebo právnických osôb.
Čl. 3
Verejné výlepné miesta
1. Na vylepenie informačných plagátov je možné v meste Michalovce využiť len výlepné plochy, ktoré
tvoria prílohu tohto VZN
2. V prípade predvolebnej alebo inej kampane v dobe vymedzenej príslušným zákonom je možné
výlepné plochy využiť na predvolebnú a inú kampaň. Za týmto účelom MsZ Michalovce prijme
v zmysle príslušného zákona VZN MsZ Michalovce o výlepných plochách v dobe predvolebnej alebo
inej kampane.
3. Užívatelia výlepných plôch sú povinní v prípade predvolebnej alebo inej kampane užívané plochy
uvoľniť v dobe, ktorú určí VZN MsZ Michalovce o výlepných plochách v dobe predvolebnej
kampane alebo inej kampane.
Čl. 4
Kontrola a sankcie
1. Za porušenie tohto VZN môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/90 Zb.
o priestupkoch v znení zmien a doplnkov
2. V zmysle ustanovenia § 13a zákona č. 369/90 Zb. v znení zmien a doplnkov môže primátor za
porušenie ustanovení tohto VZN uložiť právnickým osobám pokutu až do výšky 6 639 €
3. Správcom výlepných plôch je MsKS Michalovce, ktoré kontroluje používanie výlepných plôch a
vyberá za ich použitie poplatky v zmysle svojho cenníka
4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1, Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Michalovciach č.340 zo
dňa 29.4.2002 a nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení.
Ing. Jozef Bobík
primátor

Príloha k VZN č. 63 - výlepné miesta
I.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SKRUŽE
STRAŇANY Nad / Laborcom - pri obchode
križovatka ulíc Široká a Tomášika pri jazierku
sídlisko Východ – ul. Hollého a Moskovská
ul. Okružná pri Školskej správe
Sídl. SNP
ul. Salezianov pri Zlatom Bažante
križovatka Obrancov mieru a Masarykovej ul. pri MMB
križovatka ul. Masarykova a J. Švermu
križovatka ul. Moussonova a Zemplínska pri I. ZŠ
ul. Topolianska pri obchode /NS/
ul. Močarianska č. d. 7
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III.
*
*
*

MALÉ VÝLEPNÉ PLOCHY
križovatka ul. Vila Real a Partizánskej
ul. Hollého pri Obchodnom centre IDEA
ul. Tučekova pri Zekone / Colnica /
križovatka ul. Jánošíka a Cyrila a Metoda pri obchode
ul. Vajanského pri NOVEXE
ul. prof. Hlavača pri Trhovisku
križovatka ul. Kuzmányho a Masarykovej pri SZŠ

VEĽKÉ VÝLEPNÉ PLOCHY
ul. Nad Laborcom na druhej strane mosta
ul. Okružná ( pri teľatniku)
križovatka ul. prof. Hlaváča oproti potravinám
ul. Jána Švermu oproti obchodom
za Mestským úradom pri parkovisku
parkovisko pri SPoŠ Michalovce

SKRINKY
STRÁŇANY ul. Borovicová pri nákupnom centre
skupina skriniek pri Fontáne
skupina skriniek pri Okresnom úrade – v prenájme politických strán

ROZMEROVÁ PLOCHA
*
*
*
*

Veľké výlepné plochy
Malé výlepné plochy
Skruže
Skrinky

- 5,76 m 2
- 1,19 m2
- 6,6 m2
- 1,0 m 2
Ing. Jozef Bobík
primátor

