Mestské zastupite stvo mesta Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 1
a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa u z n i e s l o na tomto
Všeobecne záväznom nariadení . 12/2009, ktorým sa ur ujú miesta a podmienky pre
vylepovanie plagátov na území Mesta Dunajská Streda.
§1
Ú el a rozsah pôsobnosti nariadenia
(1) Ú elom tohto Všeobecne záväzného nariadenia ( alej len „nariadenie“) je
a) zabezpe i estetický vzh ad mesta Dunajská Streda ( alej len „mesto“),
b) ur i miesta v meste Dunajská Streda na umiestnenie
ba) volebných plagátov pre vo by do Európskeho parlamentu, pre vo by prezidenta
SR, pre vo by do NR SR, pre vo by do orgánov vyšších územných celkov, pre
vo by starostov obcí a poslancov obecných zastupite stiev ( alej len „plagáty“)
pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a nezávislých
kandidátov, kandidujúcich vo vo bách,
bb) reklamných plagátov, oznamov, výziev a pod. ( alej len „plagáty“),
c) stanovi ceny za služby spojené s umiestnením plagátov na informa ných zariadeniach
mesta,
d) stanovi sankcie za porušenia ustanovenia tohto nariadenia.
(2) Toto nariadenie sa vz ahuje na fyzické osoby, fyzické osoby - podnikate ov a právnické
osoby, ktoré objednávajú umiestnenie plagátov na informa ných zariadeniach mesta, resp.
umiest ujú plagáty na území mesta Dunajská Streda, okrem prípadov uvedených v § 2
odseku (4) tohto nariadenia.
(3) Toto nariadenie platí na celom území mesta Dunajská Streda.
(4) Toto nariadenie sa nevz ahuje na
a) informa né tabule mesta Dunajská Streda, ktoré spravuje Mestský úrad v Dunajskej
Strede,
b) reklamné zariadenia – megaboardy, bigboardy, billboardy, miniboardy, city lighty
ktorých zriadenie povo uje mesto v rámci stavebného konania
§2
Základné ustanovenia
(1) Plagát je druh propaga nej tla e a patrí do skupiny výtvarných propaga ných
prostriedkov, ktorých ú elom je informácia, propagácia alebo agitácia organizátorov
podujatí. Plagát môže slúži aj na šírenie osvety s cie om upozorni a získa záujemcov
pre svoje akcie. Plagáty sa vylepujú v normalizovaných formátoch vo ve kostných
skupinách A6 až A0.
(2) Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozova mravnos , propagova násilie, navádza na
protiprávnu innos , znevažova udskú dôstojnos , uráža náboženské a národnostné
cítenie, nesmie propagova zdraviu škodlivé produkty, rasizmus, fašizmus. Za dodržanie
týchto podmienok zodpovedá objednávate umiestnenia plagátov.

(3) Informa né zariadenia mesta na ú ely tohto nariadenia sú miesta na verejných
priestranstvách, ktoré sú ur ené mestom na umiestnenie plagátov uvedených v § 1 odseku
(1) tohto nariadenia. Zoznam informa ných zariadení mesta je uvedený v Prílohe . 1 tohto
nariadenia.
(4) Informa nými zariadeniami mesta na ú ely 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 informa ných zariadení mesta ( alej len správca) na ú ely tohto nariadenia je
osoba poverená mestom na vykonanie údržby informa ných zariadení mesta, slúžiacich na
umiestnenie plagátov na území mesta Dunajská Streda.
(6) Objednávate om na ú ely tohto nariadenia je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikate ,
alebo právnická osoba, ktorá si objednáva u správcu umiestnenie plagátov na
informa ných zariadeniach mesta.
§3
Podmienky vylepovania plagátov
(1) Plagát je možné umiestni na verejných priestranstvách v meste Dunajská Streda iba na
informa ných zariadeniach mesta. Akéko vek umiestnenie plagátov na iných miestach
verejnosti prístupných je zakázané.
(2) Plagáty je možné umiestni na informa ných zariadeniach mesta uvedených v § 2 ods. (4)
tohto nariadenia iba prostredníctvom správcu informa ných zariadení mesta.
(3) Správca môže umiestni plagát, ak ho zaeviduje do svojej evidencie, pridelí eviden né
íslo a opatrí svojou pe iatkou.
(4) Správca je povinný umiestni plagáty pod a požiadavky objednávate a na informa ných
zariadeniach mesta, ak objednávate so správcom uzatvorí zmluvu, v dohodnutom ase mu
predloží plagáty, zaplatil poplatok za umiestnenie plagátov v súlade so sadzobníkom
mesta. Správca je oprávnený odmietnu umiestni plagát objednávate a na reklamnom
mieste mesta, ak plagát nie je v súlade s ustanovením § 2 ods. (2) tohto nariadenia.
(5) Správca môže tiež odmietnu objednávku objednávate a na umiestnenie plagátov, ak
nemá dostatok vo ných miest na informa ných zariadeniach mesta. Je pritom povinný
vyvinú maximálne úsilie aj na iasto né splnenie objednávky objednávate a.
(6) Správca je povinný umiestni plagáty na informa ných zariadeniach mesta tak, aby asovo
aktuálne plagáty neboli prekryté s inými plagátmi, ktoré sa umiestnia neskôr.
(7) Využívanie plôch na informa ných zariadeniach mesta, vyhradených na umiestnenie
plagátov v ase volebnej kampane musí zodpoveda zásade rovnosti kandidujúcich
politických strán a hnutí, koalícii politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov.
(8) Správca zodpovedá za údržbu reklamných miest mesta. V rámci tejto
v pravidelných intervaloch odstra uje staré plagáty.

innosti

(9) Poškodené, ale aktuálne plagáty správca vymení, ak má k dispozícii vo né plagáty, ak
vo né plagáty nemá k dispozícii odstráni ich z informa ných zariadení mesta.
(10) Umiestnenie plagátov na informa ných zariadeniach mesta podlieha spoplatneniu pod a
sadzobníka uvedeného v Príloha . 2 tohto nariadenia.
(11) Poplatky za umiestnenie plagátov na informa ných zariadeniach mesta sú príjmom
správcu.
(12)Umiestnenie plagátov, ktoré informujú výlu ne o charitatívnych, humanitárnych
podujatiach, o osvetovej innosti na ochranu životného prostredia, ochranu prírody
a zdravia udu, športového, kultúrneho a sociálneho charakteru môžu by oslobodené od
poplatkov za umiestnenie plagátov.
(13) Objednávate môže požiada správcu o postup umiestnenia plagátov pod a § 3 ods. (12)
tohto nariadenia, ak má povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu vydané primátorom
mesta. K Žiadosti o povolenie na bezplatné umiestnenie plagátu je potrebné predloži
zria ovaciu listinu, alebo inú verejnú listinu preukazujúcu verejnoprospešné zameranie jej
innosti.
(14) Plagáty, ktoré informujú o podujatiach organizovaných mestom, alebo právnickými
osobami v zria ovate skej pôsobnosti mesta sú oslobodené od poplatkov za umiestnenie
plagátov.
(15) Správca je povinný pravidelne vykonáva údržbu informa ných zariadení mesta, a to
vymeni , resp. odstráni poškodené plagáty, ako aj odstráni staré plagáty z informa ného
zariadenia mesta.
(16) Správca je povinný poskytnú mestskej polícii a osobám povereným primátorom na
vykonanie kontroly dodržania tohto nariadenia informácie o objednávate och a poplatkoch
za umiestnenie plagátov.
§5
Kontrolná innos
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a zamestnanci mesta
poverení primátorom.
§6
Spolo né ustanovenia
(1) Vylepovanie a umiestnenia plagátov upravených v § 2 ods. (1) tohto nariadenia na území
mesta Dunajská Streda mimo informa ných zariadení mesta je zakázané.
(2) Zakázané je vylepova a umiestni 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 zna kách, st poch verejného osvetleniach, smetných košoch, smetných
kontajneroch, lavi kách,
c) na miestach vidite ných 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
odstráni na vlastné náklady aj bez výzvy mesta.
(4) Ak vlastník, alebo správca nehnute ností a/alebo zariadení neodstráni plagáty pod a § 6
ods. (3) tohto nariadenia, mesto vyzve vlastníka, resp. správcu na odstránenie plagátov
v náhradnej 15 d ovej lehote.
§7
Sankcie
(1) Za porušenie tohto nariadenia môže primátor mesta uloži právnickej osobe alebo fyzickej
– podnikate ovi pokutu pod a § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, môže by uložená za porušenie
tohto nariadenia pokuta pod a zákona SNR . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov.
§8
Závere né ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda . 4/2008 zo d a
29.4.2008 o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie plagátov po as
volebnej kampane a mimo volebnej kampane.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupite stva
v Dunajskej Strede d a 29. septembra 2009 a nadobúda ú innos 1. novembra 2009.
V Dunajskej Strede, d a 29.septembra 2009
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Príloha . 1

k VZN . 12 /2009

Zoznam informa ných zariadení Dunajská Streda
. 1: Mlynská ulica - pred predaj ou potravín JEDNOTA COOP
. 2: Neratovické námestie - pred materskou školou
. 3: Hlavná ulica - oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej zastávke
. 4: Bratislavská cesta - pred budovou SAD a.s.
. 5: Kuku ínova ulica - na chodníku pred predaj ou mäsiarstva
. 6: Na Sídlisku Sever II. - pred združeným objektom služieb
. 7: Športová ulica - na parkovisku pred športovou halou
. 8: Boriny - pred futbalovým štadiónom
. 9: as mesta Malé Blahovo - pred pohostinstvom
. 10: Športová ulica - na parkovisku pred Hotelom BONBON
. 11: as mesta Mlie any - pred autobusovou zastávkou
. 12: Kra anská cesta - pred trafikou
. 13: Trhovisko - pred predaj ou potravín Jednota
. 14: Kúpe ná ulica - pri križovatke Kúpe ná - Malotejedská
. 15: Jilemnického ulica - pred obchodným domom Partner-M
. 16: Ružový háj - na parkovisku pred trhoviskom
. 17: Na Námestí svätého Štefana – pred Gymnázium s VJM

Príloha . 2

k VZN . 12 /2009

Sadzobník poplatkov za umiestnenie plagátov
na informa ných zariadení mesta
Formát
v mm

Poplatok za umiestnenie
1 ks plagátu na týžde
(alebo dobu kratšiu)

A6 (105 x 148) .............................................................. 0,30 € / 9,04 Sk
A5 (148 x 210 ) ............................................................. 0,30 € / 9,04 Sk
A 4 (210 x 297)............................................................... 0,30 € / 9,04 Sk
A 3 (297 x 420)............................................................... 0,70 € / 21,09 Sk
A 2 (420 x 594)................................................................1,00 € / 30,13 Sk
A 1 (594 x 841)............................................................... 1,30 € / 39,16 Sk
A 0 (841 x 1189)............................................................. 1,70 € / 51,21 Sk

V poplatkoch za umiestnenie plagátov je zahrnutá práca, materiál a prenájom
informa ného zariadenia mesta.

Pri prepo te bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK.
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