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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej podľa § 6 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. a) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a  podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a súvisiacich 

predpisov vydáva toto 
 
 

DODATOK Č.1 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  Č. 44  
 O ZÁSADÁCH HOSPODÁRENIA S MAJETKOM OBCE DUBOVÁ  

 
 
 
 

Článok XIV. po doplnení znie 
Prenechávanie majetku na dočasné užívanie 

 
(1) Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať nájomnou zmluvou na dočasné 

užívanie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe obchodnej verejnej súťaže, a to zásadne odplatne, 
to neplatí v prípadoch podľa odseku 2, písmeno b) bod 5. 

(2) Výnimky z postupu verejnej obchodnej súťaže: 
 a) výnimku schváli obecné zastupiteľstvo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 b) výnimku schváli starosta obce a oznámi túto skutočnosť obecnému zastupiteľstvu v prípade: 

1. ak dochádza k zmene nájomcu pri plnom prechode práv a povinností z uzatvorenej nájomnej 
zmluvy na tretiu osobu,  

2. ak dochádza k prevzatiu existujúceho nájomného vzťahu s obchodnou spoločnosťou, 
3. ak dochádza k predĺženiu nájomnej zmluvy, 
4. ak sa jedná o nájmy nehnuteľností s rozsahom predmetu nájmu do 50 m2, 
5. ak je účelom nájmu vytvorenie podmienok pre verejnoprospešnú neziskovú aktivitu, 
6. ak ide o nájom pozemkov v rekreačných oblastiach a zónach. 

c) umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení a/alebo plagátov v zmysle ods. 6 tohto 
článku nariadenia na území obce.  

(3) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a obsahovať zákonom ustanovené náležitosti. 
(4) Na žiadosť o prenájom nehnuteľnosti veci tvoriacej majetok obce, žiadateľa ktorý má neuhradené splatné záväzky 

voči obci sa neprihliada.  
(5) Výšku nájmu určuje starosta s prihliadnutím na podmienky nájmu a obvyklú cenu nájmu konkrétneho predmetu 

nájmu. 
(6) Fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby sú oprávnené užívať majetok vo vlastníctve obce bez 

postupu verejnej obchodnej súťaže výlučne za účelom umiestnenia  reklamných, informačných a propagačných 
zariadení a/alebo plagátov v podobe tlačených alebo písaných materiálov, letákov, oznamov a/alebo iných správ, 
ktoré svojím obsahom informujú o tovaroch alebo službách, charitatívnych, humanitárnych, telovýchovno-
športových, vzdelávacích a iných kultúrnych a spoločenských podujatiach, vrátane osvetovej činnosti na ochranu 
životného prostredia, ochranu prírody a zdravia občanov, ako aj materiály, ktoré svojim obsahom informujú 
o divadelných predstaveniach, koncertoch, umeleckých výstavách, akciách organizovaných obcou a iných 
spoločenských a kultúrnych podujatiach /ďalej len „Zariadenia a/alebo Plagáty“/ len na základe predchádzajúceho 
súhlasu obce, a to výlučne len na miestach na to určených obcou. Užívanie majetku obce v zmysle tohto ods. tohto 
článku nariadenia je možné len za podmienok, ktoré sú uvedené v Podmienkach pre umiestňovanie reklamných, 
informačných a propagačných zariadení a plagátov na území obce Dubová, ktoré tvoria prílohu č. 6 tohto 
nariadenia /ďalej len „Podmienky“/. Umiestnenie Zariadení a/alebo Plagátov v rozpore s Podmienkami sa zakazuje. 
 
 
 
Za článok XXXIII. sa vkladá nový článok XXXIV. a pôodný článok XXXIV. dostáva nové poradové číslo XXXV. 
 
 
 

Článok XXXIV. znie 
Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Dubová a starosta obce Dubová.  

 
2. V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN fyzická osoba, dopúšťa sa priestupku proti verejnému 
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poriadku v zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za ktorý jej môže byť 
uložená pokuta až do výšky 33 € (slovom: tridsaťtri eur). Na prejednanie priestupku je príslušná obec Dubová.  
 

3. V prípade, ak poruší povinnosť stanovenú týmto VZN právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, dopúšťa 
sa správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom 
znení, za ktorý jej môže byť uložená pokuta až do výšky 6.638 €. Na prejednanie správneho deliktu je príslušná 
obec Dubová. 
 

4. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a jeho následky, 
na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa.  
 

5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce Dubová.  
 
 
 
 
 
Do zoznamu príloh sa pridáva príloha : 
 
 
6. Podmienky pre umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení a plagátov na území obce 

Dubová 
 
 
 
K VZN sa pridáva príloha č.6 
 

 
 

Príloha č. 1 
 

Podmienky pre umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení a plagátov 
na území obce Dubová 

  
 

Článok I.  
Predmet, účel a platnosť Podmienok 

 
1. Predmetom a účelom týchto Podmienok je: 

 zabezpečiť jednotný postup pri umiestňovaní a povoľovaní, ako aj odstraňovaní reklamných, informačných 
a propagačných zariadení (ďalej len „RIP zariadenia“) na území obce Dubová,   

 stanoviť práva a povinnosti všetkých subjektov v procese umiestňovania, povoľovania a odstraňovania RIP 
zariadení,  

 vyhradiť plochy verejného priestranstva a rôznych objektov na území obce Dubová na umiestňovanie a 
vylepovanie plagátov, plagátovej výzdoby, oznamov, informácií mimo volebnej kampane (ďalej len „Plagáty“),  

 určiť podmienky umiestňovania a vylepovania Plagátov na vyhradených plochách verejného priestranstva 
a rôznych objektoch na území obce Dubová.  

 
2. Tieto Podmienky sa vzťahujú na fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré chcú 

umiestniť akékoľvek RIP zariadenia alebo Plagáty na území obce Dubová.  
 
3. Územím obce Dubová sa rozumie katastrálne územie Dubová, obec: DUBOVÁ, okres Pezinok. 

 
4. Tieto Podmienky platia pre celé územie  obce Dubová, ktoré je rozdelené do týchto zón: 

 zóna I – intravilán; je to zastavané alebo k súvislému zastavaniu určené územie obce Dubová podľa platného 
Územného plánu obce Dubová, 

 zóna II – extravilán; je to voľná krajina mimo intravilánu obce Dubová podľa platného Územného plánu obce 
Dubová. 

 
Článok II.  

Vymedzenie základných pojmov 
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Pre účely týchto Podmienok sú základné pojmy vymedzené nasledovne:  
 
1. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne 

spojená so zemou alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej 
osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných 
informácií viditeľných z verejných priestorov. 
 

2. Reklamným zariadením sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek stavba (konštrukcia) s povrchom alebo 
plochou používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, 
ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Ide o 
zariadenia, ktoré sprostredkúvajú ponuku najmä produktov, tovaru a služieb s cieľom získania zákazníkov 
(komerčná reklama).  
 

3. Informačným zariadením sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek stavba (konštrukcia) s povrchom alebo 
plochou používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, 
ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Ide o 
zariadenia, ktoré poskytujú údaje o právnických a fyzických osobách, o ich zariadeniach, službách, údaje o smeroch, 
údaje o druhu a dostupnosti služieb, údaje o stravovacích a ubytovacích možnostiach, druhu a dostupnosti lokalít s 
kultúrnymi a národnými pamiatkami, športovými a rekreačnými zariadeniami a pod.. Za informačné zariadenie sa 
v zmysle týchto Podmienok nepovažuje označenie prevádzkarne v súlade s platnými právnymi predpismi, 
maximálne však o rozmeroch V – 10 cm a S – 20 cm.   
 

4. Propagačným zariadením sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek stavba (konštrukcia) s povrchom alebo 
plochou používaná alebo určená na vystavenie symbolov, písmen alebo správ a zahŕňa materiál tvoriaci túto plochu, 
ako aj všetky oporné a prídavné časti stavby (konštrukcie) alebo budovy, vrátane akýchkoľvek základov. Ide o 
zariadenia, ktoré informujú občanov s cieľom upozorniť a získať záujemcov najmä pre charitatívne, kultúrne, 
telovýchovno-športové a iné spoločenské ciele.  
 

5. Plagátmi sa na účely týchto Podmienok rozumejú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy a/alebo iné 
správy, ktoré svojím obsahom informujú o charitatívnych, humanitárnych, telovýchovno-športových, vzdelávacích 
a iných kultúrnych a spoločenských podujatiach, vrátane osvetovej činnosti na ochranu životného prostredia, 
ochranu prírody a zdravia občanov, ako aj materiály, ktoré svojim obsahom informujú o divadelných predstaveniach, 
koncertoch, umeleckých výstavách, akciách organizovaných obcou Dubová a iných spoločenských a kultúrnych 
podujatiach.  
 

6. Verejným priestranstvom sa na účely týchto Podmienok rozumie ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor 
prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak 
osobitný zákon neustanovuje inak, ako aj verejnosti prístupné priestory (stavby a pozemky) vo vlastníctve alebo 
v správe obce Dubová spĺňajúce podmienku všeobecnej verejnej prístupnosti.  

 
Článok III. 

Povoľovanie, umiestňovanie a odstraňovanie RIP zariadení  
 

1. Povoľovanie RIP zariadení je možné výlučne v súlade a za podmienok uvedených v tomto článku týchto Podmienok 
a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä, nie však výlučne, v súlade so zákonom 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.  
 

2. RIP zariadenie umiestnené:  
- na budove musí byť prispôsobené jej architektúre a nesmie rušiť základné členenie priečelia a jeho významné 

detaily,  
- na strechách a atikách budov je potrebné osobitne posúdiť vzhľadom na architektúru objektu, verejný priestor 

a prostredie, prípadne na základe posúdenia a súhlasu dotknutých orgánov a organizácií štátnej a verejnej 
správy v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,  

- na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno len na základe povolenia krajského 
pamiatkového úradu,  

- pri prejazdných úsekoch ciest cez obce a pri miestnych komunikáciách tak, aby vyhovovali požiadavkám 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  
 

3. RIP zariadenia nesmú byť umiestňované:  
- tak, že rušia krajinný ráz, ohrozujú verejnú bezpečnosť a poriadok v obci Dubová, etickú úroveň, bránia 

rozhľadu na pozemnej komunikácii a na ceste, nad prípustnú mieru obťažujú okolie a obytné prostredie hlukom, 
osvetlením alebo sú v rozpore s celkovým estetickým vzhľadom obce Dubová,  
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- nad komunikačnou plochou (napr.: chodníkom) v priestore od 450 mm do 2200 mm a na komunikačnej ploche 
chodníka v prípade, že toto rozmiestnenie zabraňuje prechodnosti chodníka v minimálnej voľnej šírke 1,5 m,  

- na mostoch, autobusových zastávkach, zábradliach a na iných pevných zariadeniach vodných tokov, ciest, na 
stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a energetického vedenia.  

 
4. Umiestnením a prevádzkou RIP zariadenia nesmie vzniknúť na pozemnej komunikácii, verejnej ploche a Verejnom 

priestranstve prekážka pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 

5. RIP zariadenia, ktoré neslúžia pre správu pozemných komunikácií ani pre riadenie cestnej premávky a prevádzku 
dopravy je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.  
 

6. V ochrannom pásme vodného toku, pozemnej komunikácie a v dosahu chránenej pamiatky, prírodného osobitne 
chráneného územia a pri významnom rekreačnom zariadení sa môže RIP zariadenie umiestniť, ak sú splnené 
podmienky pre jeho umiestnenie podľa príslušných osobitých právnych predpisov.  

 
7. Na umiestnenie RIP zariadenia za hranicami zastavaného územia obce Dubová sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody na území, na ktorom platí druhý a tretí stupeň ochrany. 
 

8. Obsah reklamy umiestnenej na RIP zariadení musí byť v súlade s legislativou platnou na území Slovenskej 
republiky, a to najmä, nie však výlučne v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími predpismi upravujúcimi obsah reklamy pre 
jednotlivé kategórie tovarov a služieb (najmä, nie však výlučne reklama na alkohol, tabakové výrobky, lieky...) 
platnými na území Slovenskej republiky.  
 

9. Odstránenie RIP zariadenia môže obec Dubová nariadiť, ak:  
 
a) reklamné zariadenie svojim stavom ohrozuje bezpečnosť chodcov a cestnej premávky,  
b) svojou prevádzkou ruší okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami, 
c) je umiestnené v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi,  
d) ohrozuje mravnosť, 
e) je umiestnené bez ohlásenia, príp. stavebného povolenia, ak sa vyžaduje, súhlasu vlastníka alebo správcu 

objektu, na ktorom je umiestnené alebo bez vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy, inštitúcií, 
prípadne iných vyjadrení vyplývajúcich z platných predpisov alebo v rozpore s nimi,  

f) zriaďovateľ nedodržiava podmienky určené v povolení umiestnenia RIP zariadenia alebo po vydaní povolenia 
vykonal na RIP zariadení zmeny bez ich oznámenia príslušnému stavebnému úradu,  

g) zriaďovateľ neodstránil RIP zariadenia v lehote určenej v stavebnom povolení, 
h) RIP zariadenie je bez predpísaného značenia. 
 

10. Odstránenie RIP zariadenia nariaďuje príslušný stavebný úrad – obec Dubová.  
 

11. Náklady na odstránenie RIP zariadenia znáša jeho zriaďovateľ (žiadateľ o povolenie umiestnenia RIP zariadenia).  
  

Článok IV.   
Určenie Verejného priestranstva na umiestňovanie  

a vylepovanie Plagátov 
 

1. Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby sú počas kalendárneho roka oprávnené 
vylepovať Plagáty výlučne na Verejnom priestranstve určenom obcou Dubová v zmysle ods. 2 tohto článku 
Podmienok.   
 

2. Na umiestňovanie a vylepovanie Plagátov na území obce Dubová sú zriadené vyhradené miesta a/alebo objekty 
nasledovne:   
 
a) verejné priestranstvá, kde umiestňovanie a vylepovanie Plagátov nepodlieha poplatkovej povinnosti:  

 propagačná tabuľa – na križovatke Hlavná-Podhorská – samostatné vylepovanie 

 propagačná tabuľa – pri zastávke autobusu Požiarna zbrojnica smer Modra – samostatné vylepovanie 
 
 

b) verejné priestranstvá, kde umiestňovanie a vylepovanie Plagátov podlieha poplatkovej povinnosti, a to vo výške 
podľa článku V. ods. 2 Podmienok:  

 propagačná tabuľa– priestranstvo pri sv.Jánovi – v užívaníMVC 

 propagačná tabuľa– priestranstvo pri sv.Jánovi – v užívaní MČK 
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 propagačná tabuľa – pri riziku – v užívaní JDS 

 propagačná tabuľa – pri obecnom úrade –v užívaní FK Dubová 

 propagačná tabuľa - na prízemí obecného úradu –v užívaní JDS 

 reklamná tabuľa - „Ponuka služieb“ na prízemí obecného úradu 

 reklamná tabuľa - „Ponuka práce“ na prízemí obecného úradu 

 reklamné tabule - na zastávkach autobusu „Malé oznamy“ 

 propagačný billboard obce - na priestranstve pri sv.Jánovi.  
 

c) verejné priestranstvá, kde umiestňovanie a vylepovanie Plagátov je možné výlučne na základe samostatnej 
dohody obce Dubová a zriaďovateľa:  

 propagačná tabuľa– priestranstvo pri sv.Jánovi – v užívaníMVC 

 propagačná tabuľa– priestranstvo pri sv.Jánovi – v užívaní MČK 

 propagačná tabuľa – pri riziku – v užívaní JDS 

 propagačná tabuľa – pri obecnom úrade –v užívaní FK Dubová 

 propagačná tabuľa - na prízemí obecného úradu –v užívaní JDS 
 
 

 reklamná tabuľa - „Ponuka služieb“ na prízemí obecného úradu 

 reklamná tabuľa - „Ponuka práce“ na prízemí obecného úradu 

 reklamné tabule - na zastávkach autobusu „Malé oznamy“ 

 propagačný billboard obce - na priestranstve pri sv.Jánovi.  
 

3. Obec prostredníctvom povereného zamestnanca obce je oprávnená v zmysle obsahu Plagátu rozhodnúť, na ktoré 
verejné priestranstvo obce je Plagát vhodné umiestniť, a to v zmysle špecifikácie podľa ods. 2 písm. a), b) a c) tohto 
článku Podmienok.  
 

4. Umiestňovanie a vylepovanie Plagátov je možné na vyhradených miestach a/alebo objektoch Verejného 
priestranstva obce Dubová v zmysle ods. 2 tohto článku Podmienok s výnimkou prípadov, ak je v čase volebnej 
kampane v zmysle platných právnych predpisov takéto Verejné priestranstvo určené na umiestňovanie 
a vylepovanie volebných plagátov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Dubová č. .... o umiestňovaní 
a vylepovaní volebných plagátov na území obce Dubová.  
 

5. Umiestňovanie a vylepovanie Plagátov na iných miestach Verejného priestranstva na území obce Dubová ako 
miestach a/alebo objektoch uvedených v ods. 2 tohto článku Podmienok sa zakazuje, a to najmä, nie však výlučne 
na verejno-prospešných miestach a objektoch v nasledujúcom rozsahu:  
 

 v čakárňach verejnej dopravy,  

 na prístreškoch telefónnych automatov,  

 na stĺpoch verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení,  

 na dopravných značkách a dopravných zariadeniach,  

 na malých smetných košoch, kontajneroch na odpad a zberných stanovištiach,  

 na úradnej tabuli obce Dubová,  

 na presklených  tabuliach na fasáde kostola určených na zverejňovanie parte a oznamov o svätých omšiach 
a/alebo iných oznamov zverejnených farnosťou Dubová,  

 na orientačných tabuliach s mapami, na iných orientačných a turistických tabuliach umiestnených na území 
obce Dubová,  

 na brány, dvere, okná a/alebo steny nehnuteľností, ktoré sú majetkom alebo v správe obce Dubová,  

 svojvoľné umiestňovanie a vylepovanie Plagátov,  

 .... .  
 
.  
 

6. Je neprípustné umiestňovanie a vylepovanie Plagátov na brány domov a steny nehnuteľností – budov v súkromnom 
vlastníctve, ak zasahujú do Verejného priestranstva alebo sú umiestnené v priamej blízkosti Verejného 
priestranstva v obci Dubová.  
 

7. Umiestniť Plagát a vylepiť ho na niektorom z miest a/alebo objektov Verejného priestranstva v zmysle článku ods. 2 
tohto článku Podmienok je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená výlučne na 
základe vopred udeleného písomného, súhlasu obce Dubová.  
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8. Umiestňovanie Plagátov vykonávajú fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby:  
a)  samostatne, na vlastné náklady a nebezpečenstvo na tabuliach špecifikovaných v článku IV. ods. 2 písm. a) 

týchto Podmienok,  
b)  prostredníctvom obce, na vlastné náklady a nebezpečenstvo na tabuliach špecifikovaných v článku IV. ods. 2 

písm. b) a c) týchto Podmienok.    
 

 
9. Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby sú povinné zdržať sa akýchkoľvek činností, 

ktorými by znečistili alebo poškodili Verejné priestranstvo obce Dubová alebo vlastníctvo tretích osôb.  
 

10. Obsah Plagátu musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom nesmie najmä:  
 

 obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako 
aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,  

 propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním 
súhlas,  

 prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,  

 prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat 
alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,  

 ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,  

 prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liekov,  

 využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové 
vnímanie),  

 obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,  

 odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,  

 zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,  

 zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický 
vývin alebo morálny vývin a zobrazovať ich v nebezpečných situáciách,  

 odporovať ďalším právnym predpisom upravujúcich obsah reklamy pre jednotlivé kategórie tovarov a služieb 
(najmä, nie však výlučne reklama na alkohol, tabakové výrobky, lieky...) platnými na území Slovenskej 
republiky.  

 
11. Za obsah Plagátu zodpovedá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ako aj právnická osoba, ktorá Plagát 

umiestni alebo vylepí na niektorom z Verejných priestranstiev na území obce Dubová v zmysle ods. 2 tohto článku 
Podmienok.  
 

12. Fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, ako aj právnické osoby sú povinné po skončení reklamnej kampane, 
najneskôr však do 15 dní (slovom: pätnásť dní) odo dňa umiestnenia Plagátu na danom mieste a/alebo objekte 
Verejného priestranstva v obci Dubová odstrániť Plagát z Verejného priestranstva a očistiť dané miesto a/alebo 
objekt Verejného priestranstva, ktoré je určené na umiestňovanie Plagátov, a to na svoje náklady 
a nebezpečenstvo. Povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete tohto ods. tohto článku Podmienok sa považuje za 
splnenú, ak v danej lehote už došlo k úplnému prelepeniu Plagátu iným subjektom plagátmi kultúrneho, 
spoločenského a/alebo iného komerčného charakteru.  
 

Článok V.   
Poplatky  

 
1. Umiestnenie a povoľovanie RIP zariadenia na území obce Dubová podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 

2. Umiestňovanie a vylepovanie Plagátov v zmysle článku IV. ods. 2 písm. b) podlieha poplatkovej povinnosti 
vypočítanej v zmysle Cenníka, ktorý samostatne schváli Obecné zastupiteľstvo obce Dubová uznesením.  
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Záverečné  ustanovenia 

 

1. Návrh dodatku č. 1 VZN č. 44 bol zverejnený 4.9.2018. 

2. Na  tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Dubová    na svojom rokovaní dňa 2.10.2018. 

3. Tento dodatok  nadobúda právoplatnosť po vyhlásení zverejnením na 15 dní a účinnosť dňa 1.1. 2019. 

4. Dňom  účinnosti tohto  dodatku sa mení  Všeobecne  záväzné nariadenie obce  Dubová  č. 44 zo dňa 

15.12.2015 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Dubová. 

5. Obecný úrad do 10 dní od účinnosti tohto dodatku zverejní úplné znenie VZN č. 44. 

 

návrh zverejnený:       4.9.2018 

po schválení vyhlásené zverejnením:    

zvesené po vyhlásení z úradnej tabule obce:         

 

 

                

                   ….................................. 

Podpísal dňa :                              starosta obce 

                         Ľudovít Ružička 
 


