
Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a  § 4 ods. 5 písm. b) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. .../2021 zo dňa .............. 2021 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na 

verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda a objektoch vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vyhradzujú miesta,       

ustanovujú podmienky na umiestnenie plagátových výzdob, komerčných a reklamných 

oznamov (ďalej len „plagáty“) na verejných priestranstvách1) na objektoch vo vlastníctve 

mesta Dunajská Streda (ďalej len „mesto“) a určuje úhrada za služby spojené s umiestnením 

plagátov na informačných zariadeniach mesta. 

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

a) umiestňovanie plagátov na vonkajších informačných vitrínach mesta,  

b) umiestňovanie reklamných stavieb, ktoré povoľuje stavebný úrad v rámci 

stavebného konania, 

c) umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane.  

 

§ 2 

Miesta na umiestňovanie plagátov 

 

(1) Umiestňovať plagáty možno len na miestach vyhradených týmto nariadením.  

(2) Mesto určuje na umiestňovanie plagátov informačné zariadenia mesta nachádzajúce sa na 

týchto verejných priestranstvách: 

1. Mlynská ulica – pred budovou s.č. 2165   

2. Neratovické námestie - pred súkromnou strednou školou  

3. Hlavná ulica - oproti súkromnej strednej škole  

4. Hlavná ulica - oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej zastávke  

5. Kukučínova ulica - na chodníku medzi bytovými domami s. č. 1112 a 1113  

6. Kukučínova ulica - na chodníku pred bytovým domom s. č. 480  

7. Smetanov háj - pred budovou s.č. 282  

8. Športová ulica - na parkovisku pred športovou halou 

9. Boriny - pred futbalovým štadiónom 

10. Námestie svätého Štefana – v parku 

11. Kračanská cesta – na chodníku pred domom s. č.779  

12. Trhovisko – pri parkovisku pred bytovým domom s. č. 444  

13. Kúpeľná ulica - pri križovatke Kúpeľnej ulice a Malotejedskej ulice pred domom s. č. 

643  

14. Jilemnického ulica - oproti bytovému domu s. č. 234  

15. Ružový háj - na parkovisku pred trhoviskom  

16. Námestie svätého Štefana – pred Gymnáziom s VJM  

17. Ulica generála Svobodu – pred budovou s.č. 1510 pri križovatke Októbrovej a Agátovej 

ulice  

18. Časť mesta Malé Blahovo - pred spoločenským domom s.č. 436 

19. Časť mesta Mliečany – pred autobusovou zastávkou 



(ďalej len „informačné zariadenia“) 

 

 

§ 3 

Podmienky umiestňovania plagátov na 

informačných zariadeniach mesta 

 

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

zariadeniach mesta uvedených v § 2 ods. 2 tohto nariadenia, ktorých vlastníkom je mesto 

Dunajská Streda. Zakazuje sa umiestniť plagáty na  verejnom priestranstve a na objektoch 

vrátane verejnoprospešných zariadení (napr. na autobusových zastávkach, zvislých 

dopravných značkách, stĺpoch verejného osvetlenia, smetných nádobách, smetných 

kontajneroch, lavičkách, na stromoch) vo vlastníctve mesta na iných miestach ako je 

uvedené v tomto nariadení. 

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

tohto nariadenia iba prostredníctvom správcu informačných zariadení mesta. Správcom 

informačných zariadení mesta 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“).  

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

evidenčné číslo a opatrí ho svojou pečiatkou. Plagáty sa umiestňujú v normalizovaných 

formátoch vo veľkostných skupinách A6 až A0. Na každej výlepovej ploche musí byť 

uvedený text „Výlepová plocha mesta Dunajská Streda – Plakátok elhelyezésére kijelolt 

hely.“  

(4) Plagát nesmie 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, prezentáciu potravín a výživových doplnkov tak, akoby mali účinky 

liekov, obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich 

predchádzajúceho súhlasu, obsahom 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/alebo zobrazovať ich v nebezpečných 

situáciách, prezentovať výrobky alebo služby, ktorých neoprávnená manipulácia je 

zakázaná osobitnými predpismi. 

(5) Správca je oprávnený umiestnenie plagátov s obsahom uvedeným v ods. (4) tohto článku 

nariadenia odmietnuť.  

(6) 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. Správca nezodpovedá za obsah plagátov 

ani za ich poškodenie tretími osobami. Objednávku na umiestnenie plagátov je potrebné 

doručiť do sídla správcu aspoň 3 pracovné dni pred požadovaným termínom umiestnenia; 

to sa nevzťahuje na umiestnenie plagátov v skrátenom termíne  za zvýšenú sadzbu podľa 

§ 3 ods.12 písm. b) tohto nariadenia. Za umiestnenie v skrátenom termíne sa považuje 

umiestnenie plagátu v najbližší pracovný deň po doručení objednávky a po uzavretí 

zmluvy. Objednávka musí obsahovať počet kusov plagátov, termín umiestnenia a 

požadované miesto umiestnenia, veľkosť formátu plagátu podľa sadzobníka úhrad. Je 



žiadúce, aby objednávateľ pre prípad poškodenia plagátov dodal naviac minimálne 5 

kusov plagátov.  

(7) Umiestnenie plagátov správca vykonáva len v pracovných dňoch. V prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia umiestneniu plagátov v 

požadovanom termíne, je správca oprávnený posunúť termín umiestnenia plagátov o dobu, 

počas ktorej nepriazeň počasia trvá.  

(8) 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. 

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

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

(10) Správca zodpovedá za údržbu informačných zariadení mesta. V rámci tejto činnosti 

v pravidelných intervaloch odstraňuje staré plagáty, poškodené plagáty. 

(11) Poškodené, ale aktuálne plagáty správca vymení, ak má k dispozícii voľné plagáty. Ak 

voľné plagáty nemá k dispozícii, odstráni poškodené plagáty z informačných zariadení 

mesta. 

(12) Umiestnenie plagátov na informačných zariadeniach mesta podlieha úhrade, ktorá je za 1 

ks plagátu za každý aj začatý týždeň (7 dní)  

a) v štandardnom termíne 

formát A4 (20 x 30) a menší formát 0,50 eur          

formát A3 (30 x 40)   1,00 eur 

formát A2  (40 x 60)   1,50 eur 

formát A1 (60 x 80)   1,90 eur 

formát A0 (80 x 120)   2,10 eur 

väčšieho formátu (okrem billboardu)  3.00 eur 

b) v skrátenom termíne 

formát A4 (20 x 30) a menší formát 1,00 eur          

formát A3 (30 x 40)   2,00 eur 

formát A2  (40 x 60)   3,00 eur 

formát A1 (60 x 80)   3,80 eur 

formát A0 (80 x 120)   4,20 eur 

väčšieho formátu (okrem billboardu)  6,00 eur 

(13) V úhrade za umiestnenie plagátov je zahrnutá práca, materiál a prenájom časti výlepovej 

plochy.  Úhrada je splatná najneskôr deň pred dňom určeným na umiestnenie plagátov. 

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

(15) 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. 

(16) Povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu vydáva primátor mesta. Objednávateľ priloží 

k žiadosti o povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu  zriaďovaciu listinu alebo inú 

verejnú listinu preukazujúcu verejnoprospešné zameranie činnosti objednávateľa. 

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

osobami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú oslobodené od úhrady za umiestnenie 

plagátov. 

(18) Ustanovenia tohto nariadenia sa neuplatnia počas volebnej kampane, kedy sa informačné 

zariadenia mesta uvedené v § 2 ods. 2 tohto nariadenia prednostne využívajú na 

umiestňovanie volebných plagátov. 

 



§ 4 

Sankcie 

 

(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť príslušným orgánom 

uložená za porušenie tohto nariadenia pokuta podľa osobitného zákona. 2)  

(2) Fyzickej osobe môže byť uložená príslušným orgánom za porušenie tohto nariadenia 

pokuta podľa osobitného zákona.3)  

(3) Fyzickej osobe,  ktorá znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, 

komerčnými a reklamnými oznamami, môže byť uložená príslušným orgánom pokuta 

podľa osobitného zákona.4)  

 

§ 5 

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. 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

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

 

 

JUDr. Zoltán Hájos  

                       primátor mesta 

 

  
1) § 2b ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
2) § 27b ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  
3) § 46  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
4) § 47 ods.1 písm. d)  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c.7_2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c.7_2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf
https://dunstreda.sk/files/vzn/vzn_c.7_2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf

