
 

 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2021/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      
   

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 29. 

júna 2021, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. június 29.) a plakátok 

elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mestaJún 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ  

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:   Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

   

  

 s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na 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 v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. június 29.) a 

plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó 

általános érvényű rendeletére az előterjesztett terjedelemben. 

 

       

 

 

 

Jún 2021 

  2021. június 



 

 

Dôvodová správa 

 

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

vylepovanie plagátov na území mesta Dunajská Streda bolo zmenené už dvakrát a to 

všeobecne záväzným nariadením č. 7/2017 zo dňa 27. júna 2017 a č. 3/2021 z 12. januára 

2021, preto sa z dôvodu prehľadnosti predkladá nové znenie nariadenia s navrhovanými 

novými zmenami.   
Zmeny sa týkajú nasledovných okruhov: 

- rozšírenie okruhu, čo nesmie plagát obsahovať (§ 2 ods.2), 

- nové podmienky vylepovania plagátov (§ 3 ods. 3, 4, 5, 11, oslobodenie sa nevzťahuje 

na podujatia s komerčným charakterom – ods. 13, ods. 18 - nové ustanovenie), 

- Príloha č.1 – umiestnenie zariadení na vylepovanie plagátov – upresnenie podľa 

skutočného umiestnenia, 

- zvýšenie sadzieb úhrad za vylepovanie plagátov, z dôvodu, že od roku 2009 neboli 

sadzby upravené. Porovnanie doterajších a navrhovaných sadzieb: 

  

Formát 

1 ks plagátu na 

týždeň (alebo dobu 

kratšiu) 

Cena za 1 ks plagátu za 

každý aj začatý týždeň 

(7 dní) 

Cena za  expresné 

vylepovanie 

za 1 ks plagátu za každý aj 

začatý týždeň (7 dní) 

A 4 

(20 x 30) a 

menší formát 
0,30 € 0,50 € 1,00 € 

A 3   

 (30 x 40) 
0,70 € 1,00 € 2,00 € 

A 2   

 (40 x 60) 
1,00 € 1,50 € 3,00 € 

A 1   

 (60 x 80) 
1,30 € 1,90 € 3,80 € 

A 0   

 (80 x 120) 
1,70 € 2,10 € 4,20 € 

plagáty 

väčšieho 

formátu 

(okrem 

bilboardu) 

2,70 € 3,00 € 6,00 € 

 

 

Zverejnený návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť so zmenami, ktoré sú už zapracované 

v predkladanom materiáli (zmeny sú vyznačené sivou farbou): 

V § 3 ods. 3 a 4: 

(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 je povinný umiestniť 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.  

 

V prílohe č. 2: 

*Za expresné vylepovanie sa považuje vylepenie v najbližší pracovný deň po doručení 

objednávky a po uzavretí obchodnej zmluvy.  

 

 

 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Timea Takács, riaditeľka MsKS Benedeka Csaplára 

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ  


