
 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 4/2018 

 

Mesto Svidník v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 6 ods. 

1 a ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2018 

o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta Svidník  

 

§ 1 

Predmet a účel 

Všeobecne záväzné nariadenie sa prijalo na zabránenie svojvoľnému vylepovaniu plagátov 

v meste Svidník, v záujme zachovania kultúrnosti, estetického vzhľadu a poriadku pri 

vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta. Vymedzuje pojmy, práva a 

povinnosti fyzických a právnických osôb pri vylepovaní plagátov. Počas oficiálnej volebnej 

kampane sa pri vylepovaní plagátov postupuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Svidník č. 5/2018 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

1.) Za plagáty sa považujú papierové reklamy, propagačný materiál, oznamy, pozvánky a iné 

tlačivá krátkodobého charakteru. 

2.) Za pôvodcu plagátu sa považuje organizátor podujatia, resp. fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá propaguje výrobky, služby, podujatie, resp. osoba, ktorá z obsahu plagátu môže byť 

považovaná za pôvodcu. 

3.) Za výlepnú plochu sa považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený, je evidovaný 

mestským úradom, je označený „ VÝLEPNÁ PLOCHA MESTA SVIDNÍK“ a je uvedený v 

prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

 



§ 3 

Podmienky vylepovania plagátov 

1.) Vylepovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu výlepných plôch. Správcom 

výlepných plôch v podmienkach mesta je Mestský úrad, odbor školstva, kultúry, športu 

a mládeže vo Svidníku ( ďalej len „OŠKŠ a M“). 

2.) Správca výlepných plôch je povinný udržiavať výlepné plochy v riadnom stave, odstraňovať 

neaktuálne plagáty alebo ich zvyšky. 

3.) Je zakázané úmyselné znečisťovať výlepné plochy postriekaním, pomaľovaním alebo 

popísaním. 

4.) Plagát nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať mravnosť, propagovať násilie, znevažovať 

ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné a náboženské cítenie, nesmie propagovať zdraviu 

škodlivé produkty, fašizmus, rasizmus,... 

Za dodržanie tejto podmienky zodpovedá objednávateľ. Správca výlepných plôch má právo 

plagáty s takýmto obsahom odmietnuť. 

5.) Vylepovanie plagátov je spoplatnené podľa sadzobníka, ktorý tvorí prílohu č.2 tohto VZN. 

6.) Od spoplatnenia je oslobodené vylepovanie plagátov, propagujúcich kultúrno-spoločenské 

a športové podujatia, ktorých spoluorganizátorom je mesto Svidník. 

 

§ 4 

Objednávanie a vylepovanie plagátov 

1.) Vylepovanie plagátov na výlepné plochy je možné objednať na základe záväznej 

objednávky, ktorú predloží pôvodca plagátu spolu s plagátmi výlučne písomnou formou, 

najmenej dva dni pred termínom realizácie vylepovania plagátov. 

Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje: názov alebo meno a priezvisko pôvodcu 

plagátu, sídlo alebo trvalé bydlisko pôvodcu plagátu, obdobie na ktoré sa má vylepovanie 

plagátov vzťahovať, počet kusov vylepovaných plagátov, podpis. 

Na jednu výlepnú plochu možno umiestniť plagáty o maximálnom rozmere A0. 

2.) Objednávateľ je povinný uhradiť poplatky spojené s vylepením plagátov pred realizáciou 

výlepu plagátov. 

3.) Pokiaľ si objednávateľ nesplní povinnosti podľa bodu 1.) a 2.) tohto paragrafu, jeho 

objednávka bude považovaná za bezpredmetnú. 

4.) Štandardnými dňami pre realizáciu vylepovania, starostlivosti o plagáty a údržbu výlepných 

plôch sú utorok a štvrtok. 

5.) Opravu poškodených plagátov vykonáva správca iba v prípade, že mu objednávateľ dodal 

aj rezervné plagáty pre zabezpečenie takýchto opráv. Opravy sú zabezpečované bezplatne. 



6.) Správca výlepných plôch nezodpovedá za škody spôsobené na plagátoch treťou osobou 

alebo živelnou pohromou. 

 

§ 5 

Kontrola 

1.) Mestská polícia a OŠKŠ a M kontroluje dodržiavanie tohto všeobecne záväzného 

nariadenia. 

2.) Za nedodržanie tohto VZN môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenia 

1.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Holodňák, v.r. 

          primátor 

 



PRÍLOHA Č. 1 

Výlepné plochy v meste Svidník 

 

a) výlepná plocha č. 1 pred predajňou potravín MAKOS, a. s. nachádzajúcej sa na Ul. 8. 

mája 686, 

b) výlepná plocha č. 2 pred supermarketom BILLA, s. r. o. nachádzajúcom sa na Ul. Sov. 

hrdinov 764/106, 

c) výlepná plocha č. 3 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom 

od zmenárne, 

d) výlepná plocha č. 4 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom 

od budovy AB, 

e) výlepná plocha č. 5 pred prevádzkou TETA drogerie  nachádzajúcou sa na Ul. 

Kutuzovovej 467/1, 

f) výlepná plocha č. 6 pred OC Rozkvet (cukráreň) nachádzajúcim sa na Ul. Centrálnej 

694/80, 

g) výlepná plocha č. 7 pred VÚB a. s. nachádzajúcou sa na Ul. Centrálnej 584/5, 

h) výlepná plocha č. 8 pred budovou Slovenskej sporiteľne a. s. nachádzajúcou sa na Ul. 

Komenského, 

i) výlepná plocha č. 9 pri supermarkete MAKOS, a. s. nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej 

817/21. 

 

 

 PRÍLOHA č. 2 

Cenník za vylepovanie plagátov v meste Svidník 

 

 Plagáty A0 2,00 EUR / ks / 7 dní 

 Plagáty A1 1,50 EUR / ks / 7dní 

 Plagáty A2 1,00 EUR / ks / 7 dní 

 Plagáty A3 0,50 EUR / ks / 7 dní 

 Plagáty A4 0,20 EUR / ks / 7 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              22. mája 2018 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 22. mája 2018 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22. mája 2018 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 31. mája 2018 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky:             podnet@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/4863609 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  6. júna 2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 8. júna 2018 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 23. júna 2018 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 25. júna 2018 

  

 

 


