
 

 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 16. 

novembra 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) a plakátok 

elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendeletére. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

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 16. novembra 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 v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) a 

plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó 

általános érvényű rendeletére az előterjesztett terjedelemben. 

 

       

 

 November 2021 

  2021. november 

 



 

 

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.  

Predkladaný návrh nariadenia upravuje umiestňovanie najrôznejších oznamov formou 

plagátov okrem volebných plagátov, pretože v tom prípade ide o prenesený výkon štátnej 

správy a každá obec je povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa § 16 zákona č. 

181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Pričom v prvom prípade ide 

o výkon samostatnej pôsobnosti obce a tá môže ale nemusí túto problematiku nariadením 

upravovať. 

  

Oproti doterajšej úprave sa navrhuje: 

-    mesto môže regulovať vylepovanie ostatných plagátov (okrem volebných plagátov) len 

na verejných priestranstvách, na objektoch vo vlastníctve mesta; nemôže regulovať 

vylepovanie plagátov na objektoch vo vlastníctve iných subjektov, pretože tie sa o tom 

môžu slobodne rozhodnúť. 

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

- nové podmienky vylepovania plagátov: oslobodenie sa nevzťahuje na podujatia 

s komerčným charakterom, 

- 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 

billboardu) 

2,70 € 3,00 € 6,00 € 

 

 

 

 



 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča  ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ za spolupráce riaditeľky MsKS Benedeka 

Csaplára 

 

 


