
Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona NR SR č. 

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

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v platnom znení 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

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

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  

na území mesta Dunajská Streda 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

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

ustanovujú podmienky na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách1) na 

území mesta Dunajská Streda počas volebnej kampane (ďalej len „volebné plagáty“) pre voľby 

a) prezidenta SR,  

b) do Národnej rady Slovenskej republiky, 

c) do Európskeho parlamentu, 

d) do orgánov Trnavského samosprávneho kraja,  

e) do orgánov samosprávy mesta Dunajská Streda.  

 

      § 2 

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 

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

 

(2) Mesto určuje na umiestňovanie volebných plagátov pre príslušné voľby podľa § 1 tohto 

nariadenia 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. Nám. 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  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/85/


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) Plochu na informačných zariadeniach mesta pre účely umiestnenia volebných plagátov je 

povinný vlastník/správca rozdeliť tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásadám rovnosti 

kandidujúcich subjektov.   

 

§ 3 

Podmienky umiestňovania volebných plagátov 

na informačných zariadeniach mesta 

 

 

(1) Vlastníkom informačných zariadení, na ktorých sú umiestnené plagátové plochy, určené v 

§ 2 ods. 2 tohto nariadenia, je mesto Dunajská Streda a správcom 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“), ktoré v čase 

trvania volebných kampaní pre jednotlivé voľby zabezpečuje umiestňovanie volebných 

plagátov na všetkých vyhradených miestach. 

 

(2) Požiadavky na umiestnenie volebných plagátov si politické strany, politické hnutia, koalície 

politických strán a politických hnutí a kandidátov (ďalej len „kandidujúci subjekt“) písomne 

uplatnia  u správcu plagátových plôch najmenej 24 hodín vopred. Správca zabezpečí 

vylepenie plagátov podľa požiadavky kandidujúceho subjektu za predpokladu, že volebný 

plagát bude správcovi doručený v lehote podľa prvej vety.  

 

(3) Umiestnenie volebných  plagátov na vyhradených plagátových plochách sa vykonáva za 

odplatu  za 1 ks plagátu za každý aj začatý týždeň (7 dní)  

a) v štandardnom termíne 

formát A 4 (20 x 30) a menší formát  0,50 eur          

formát A 3 (30 x 40)    1,00 eur 

formát A 2  (40 x 60)    1,50 eur 

formát A 1 (60 x 80)    1,90 eur 

formát A 0 (80 x 120)    2,10 eur 

väčšieho formátu (okrem billboardu) 3.00 eur 

b) v skrátenom termíne 

formát A 4 (20 x 30) a menší formát  1,00 eur          

formát A 3 (30 x 40)    2,00 eur 

formát A 2  (40 x 60)    3,00 eur 

formát A 1 (60 x 80)    3,80 eur 

formát A 0 (80 x 120)    4,20 eur 

väčšieho formátu (okrem billboardu) 6,00 eur 

 

(4) Úhrada je splatná najneskôr deň pred dňom určeným na umiestnenie volebných plagátov a 

je príjmom  správcu. 

 

(5) Vlastník ani správca informačných zariadení nezodpovedá za obsah umiestňovaných 

volebných plagátov.   



 

(6) Zakazuje sa : 

a) umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach inou osobou ako je 

správca plagátových plôch, 

b) prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.   

 

(7) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umiestňovanie volebných plagátov na 

pojazdných zariadeniach slúžiacich na krátkodobú propagáciu kandidujúcich subjektov.  

 

(8) Umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich na iných ako verejných priestranstvách 

alebo vo vlastníctve iných subjektov nie je ustanoveniami tohto nariadenia dotknuté.  

 

§ 4 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

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

 

 

JUDr. Zoltán Hájos  

                       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


