
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 1 

a ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda 

č. .../2021 zo dňa 29. júna 2021 

ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta 

Dunajská Streda 

 

§ 1 

Účel a rozsah pôsobnosti nariadenia 

 

(1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je 

a) zabezpečiť estetický vzhľad mesta Dunajská Streda (ďalej len „mesto“), 

b) určiť miesta a stanoviť podmienky na území mesta Dunajská Streda na umiestnenie  

1. volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí pri uplatňovaní zásad 

rovnosti kandidujúcich subjektov,  

2. plagátov počas kampane pre referendum vrátane miestneho referenda,  

3. reklamných plagátov, oznamov, výziev a pod. 

(plagáty podľa pododseku 1 a 3 spolu ďalej len „plagáty“),  

c) stanoviť ceny za služby spojené s umiestnením plagátov na informačných 

zariadeniach mesta, 

d) stanoviť sankcie za porušenia ustanovenia tohto nariadenia. 

 

(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické 

osoby, ktoré objednávajú umiestnenie plagátov na informačných zariadeniach mesta, 

resp. umiestňujú plagáty na území mesta Dunajská Streda, okrem prípadov uvedených v 

§ 2 ods. (4) tohto nariadenia. 

 

(3) Toto nariadenie platí na celom území mesta Dunajská Streda. 

 

(4) Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

a) informačné tabule mesta Dunajská Streda, ktoré spravuje Mestský úrad 

v Dunajskej  Strede, 

b) reklamné stavby - megaboardy, bigboardy, billboardy, miniboardy, city lighty, 

ktorých zriadenie povoľuje mesto v rámci stavebného konania. 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Plagát je druh propagačnej tlače a patrí do skupiny výtvarných propagačných 

prostriedkov, ktorých účelom je informácia, propagácia alebo agitácia organizátorov 

podujatí. Plagát môže slúžiť aj na šírenie osvety s cieľom upozorniť a získať záujemcov 

pre svoje akcie. Plagáty sa vylepujú v normalizovaných formátoch vo veľkostných 

skupinách A6 až A0. 

 

(2) Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, vandalizmus, 



navádzať na protiprávnu činnosť alebo vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou, znevažovať 

ľudskú dôstojnosť, urážať náboženské a národnostné cítenie, nesmie propagovať zdraviu 

škodlivé produkty a produkty poškodzujúce životné prostredie, propagovať produkty, 

ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je zakázané, propagovať omamné 

látky, psychotropné látky a ich prekurzory alebo informovať o nich spôsobmi, ktoré 

zľahčujú, ospravedlňujú alebo schvaľujú ich užívanie, rasizmus, fašizmus. Za dodržanie 

týchto podmienok zodpovedá objednávateľ umiestnenia plagátov. 

 

(3) Informačné zariadenia mesta na účely tohto nariadenia sú miesta na verejných 

priestranstvách, ktoré sú určené mestom na umiestnenie plagátov uvedených v § 1 ods. 

(1) tohto naradenia. Zoznam informačných zariadení mesta je uvedený v Prílohe č. 1 tohto 

nariadenia. 

 

(4) Informačnými zariadeniami mesta na účely tohto nariadenia nie sú miesta na stenách 

prevádzkarní, na ktorých prevádzkovatelia obchodov a služieb informujú svojich 

zákazníkov o predávaných tovaroch a poskytovaných službách. 

 

(5) Správcom informačných zariadení mesta na účely tohto nariadenia je osoba poverená 

mestom na vykonanie údržby informačných zariadení mesta, slúžiacich na umiestnenie 

plagátov na území mesta Dunajská Streda a za umiestňovanie volebných plagátov na 

týchto zariadeniach. Správcom informačných zariadení mesta Dunajská Streda pre účely 

tohto nariadenia je Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központ so sídlom Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 

(ďalej len ,,správca“).  

 

(6) Objednávateľom na účely tohto nariadenia je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, 

alebo právnická osoba, ktorá si objednáva u správcu umiestnenie plagátov na 

informačných zariadeniach mesta. 

§ 3 

Podmienky vylepovania plagátov 

 

(1) Plagát je možné umiestniť na verejných priestranstvách v meste Dunajská Streda iba na 

informačných zariadeniach mesta. Akékoľvek umiestnenie plagátov na iných miestach 

verejnosti prístupných je zakázané. 

 

(2) Plagáty je možné umiestniť na informačných zariadeniach mesta uvedených v § 2 ods. (3) 

tohto nariadenia iba prostredníctvom správcu informačných zariadení mesta.  

 

(3) Správca môže umiestniť plagát len ak ho zaeviduje do svojej evidencie, pridelí 

evidenčné číslo a opatrí svojou pečiatkou. Na každej výlepovej ploche musí byť uvedený 

text „Výlepová plocha mesta Dunajská Streda.“  

 

(4) Správca umiestni plagáty podľa požiadavky objednávateľa na informačných zariadeniach 

mesta, ak objednávateľ so správcom uzatvorí zmluvu, predloží plagáty v dohodnutom 

termíne a zaplatí cenu za umiestnenie plagátov v súlade so sadzobníkom mesta. Správca 

je oprávnený odmietnuť umiestniť plagát objednávateľa na reklamnom mieste mesta, ak 

plagát nie je v súlade s ustanovením § 2 ods. (2) tohto nariadenia. Správca nezodpovedá za 

obsah plagátov ani za ich poškodenie tretími osobami. Objednávku na vylepenie plagátov 

je potrebné doručiť do sídla správcu aspoň 3 pracovné dni pred požadovaným termínom 



vylepenia; to sa nevzťahuje na expresné vylepovanie plagátov za zvýšenú sadzbu podľa 

sadzobníka uvedeného v Prílohe č. 2 tohto nariadenia. Objednávka musí obsahovať počet 

kusov plagátov, ich veľkosť, termín vylepenia a požadované miesto vylepenia, veľkosť 

formátu plagátu podľa sadzobníka úhrad. Je žiadúce, aby objednávateľ pre prípad 

poškodenia plagátov dodal naviac minimálne 5 kusov plagátov.  

 

(5) Vylepenie plagátov správca vykonáva len v pracovných dňoch. V prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia vylepeniu plagátov v požadovanom 

termíne, je správca oprávnený posunúť termín vylepenia plagátov o dobu, počas ktorej 

nepriazeň počasia trvá. Nepriaznivé poveternostné podmienky nie sú dôvodom na 

prelepovanie plagátov. 

 

(6) Správca môže tiež odmietnuť objednávku objednávateľa na umiestnenie plagátov, ak 

nemá dostatok voľných miest na informačných zariadeniach mesta. Je pritom povinný 

vyvinúť maximálne úsilie aj na čiastočné splnenie objednávky objednávateľa. 

 

(7) Správca je povinný umiestniť plagáty na informačných zariadeniach mesta tak, aby 

časovo  aktuálne plagáty neboli prekryté inými plagátmi, ktoré sa umiestnia neskôr. 

 

(8) Využívanie plôch na informačných zariadeniach mesta, vyhradených na umiestnenie 

plagátov v čase volebnej kampane musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich 

politických strán a hnutí, koalícii politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov. 

 

(9) Správca zodpovedá za údržbu reklamných miest mesta. V rámci tejto činnosti 

v pravidelných intervaloch odstraňuje staré plagáty. 

 

(10) Poškodené, ale aktuálne plagáty správca vymení, ak má k dispozícii voľné plagáty, ak 

voľné plagáty nemá k dispozícii odstráni ich z informačných zariadení mesta. 

 

(11) Umiestnenie plagátov na informačných zariadeniach mesta podlieha úhrade podľa 

sadzobníka uvedeného v Príloha č. 2 tohto nariadenia. Cena je splatná najneskôr deň pred 

dňom určeným na vylepenie plagátov. 

 

(12) Úhrada za umiestnenie plagátov na informačných zariadeniach mesta je príjmom  správcu. 

 

(13) Umiestnenie plagátov, ktoré informujú výlučne o charitatívnych, humanitárnych 

podujatiach, o osvetovej činnosti na ochranu životného prostredia, ochranu prírody   

a zdravia ľudí, športového, kultúrneho a sociálneho charakteru môžu byť oslobodené od 

úhrady za umiestnenie plagátov; nevzťahuje sa to na umiestnenie plagátov, ktoré 

informujú o podujatiach, ktoré majú komerčný charakter. 

 

(14) Objednávateľ môže požiadať správcu o postup umiestnenia plagátov podľa § 3 ods. (13) 

tohto nariadenia, ak má povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu vydané primátorom 

mesta. K Žiadosti o povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu je potrebné predložiť 

zriaďovaciu listinu, alebo inú verejnú listinu preukazujúcu verejnoprospešné zameranie 

jej činnosti. 

 

(15) Plagáty, ktoré informujú o podujatiach organizovaných mestom, alebo právnickými 

osobami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú oslobodené od úhrady za umiestnenie 

plagátov. 



 

(16) Správca je povinný pravidelne vykonávať údržbu informačných zariadení mesta, a to 

vymeniť, resp. odstrániť poškodené plagáty, ako aj odstrániť staré plagáty z informačného 

zariadenia mesta. 

 

(17) Správca je povinný poskytnúť mestskej polícii a osobám povereným primátorom na 

vykonanie kontroly dodržania tohto nariadenia informácie o objednávateľoch a úhradách 

za umiestnenie plagátov. 

 
(18) Politické strany a politické hnutia, ktoré sú registrované podľa osobitného zákona a iné 

osoby podľa osobitného zákona, ktorým je mesto povinné podľa osobitných predpisov 

vyhradiť plochy na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných 

priestranstvách, oznámia svoju požiadavku na vyhradenie plochy na vylepenie volebných 

plagátov v dostatočnom predstihu mestu Dunajská Streda.  

§ 4 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a zamestnanci mesta 

poverení primátorom.  

§ 5 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Vylepovanie a umiestnenie plagátov upravených v § 2 ods. (1) tohto nariadenia na území 

mesta Dunajská Streda mimo informačných zariadení mesta je zakázané. 

 

(2) Zakázané je vylepovať a umiestniť plagáty upravené v § 2 ods. (1) tohto nariadenia 

a) na fasádach a na vonkajších stenách budov v meste Dunajská Streda 

b) na zariadeniach v meste Dunajská Streda, najmä na autobusových zastávkach, 

zvislých dopravných značkách, stĺpoch verejného osvetlenia, smetných košoch, 

smetných kontajneroch, lavičkách, 

c) na miestach viditeľných z verejných priestranstiev, najmä na bránach, plotoch, 

stromoch. 

 

(3) Ak dôjde k umiestneniu plagátov upravených v § 2 ods. (1) tohto nariadenia na miesta 

uvedené v § 6 ods. (2) tohto nariadenia, je jeho vlastník resp. správca povinný tieto plagáty 

odstrániť na vlastné náklady aj bez výzvy mesta. 

 

(4) Ak vlastník, alebo správca nehnuteľností a/alebo zariadení neodstráni plagáty podľa § 5 

ods. (3) tohto nariadenia, mesto vyzve vlastníka, resp. správcu na odstránenie plagátov 

v náhradnej 15 dňovej lehote. 

§ 6 

Sankcie 

 

(1) Za porušenie tohto nariadenia môže mesto uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – 

podnikateľovi pokutu podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

(2) Fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, môže byť uložená za porušenie 



tohto nariadenia pokuta podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenie  

 

Zrušuje sa  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre 

vylepovanie plagátov na území mesta Dunajská Streda 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2017 zo dňa 27. júna 2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2009 

zo dňa 29. septembra 2009, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov 

na území Mesta Dunajská Streda 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2021 zo dňa 12. januára 2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 12/2009, 

ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská 

Streda. 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2021. 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa ........................  

 

 

JUDr. Zoltán Hájos  

                       primátor  
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