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NÁVRH 

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. f), g) a n) a ods. 5 písm. a) bod 2. a 5. 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto  

„Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2018 o umiestňovaní plagátov na území mesta Sereď“ : 

§ 1 
Predmet úpravy 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. XX/2018 o umiestňovaní plagátov na území mesta 
Sereď (ďalej len „nariadenie“)  ustanovuje  : 
a) pravidlá umiestňovania plagátov na verejných priestranstvách1 mesta Sereď, 
b) nájomné za umiestnenie plagátov na vyhradených plochách mesta Sereď, 
c) činnosti, ktorých vykonávanie v spojení s umiestňovaním plagátov je zakázané.  

2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na : 
a) umiestňovanie volebných plagátov podľa osobitného nariadenia2 
b) reklamné stavby3, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sereď 
c) reklamné stavby umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych 

komunikácií4, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sereď,  
d) umiestňovanie plagátov na budovy a iné objekty, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie : 
a) Plagátom krátkodobé (dočasné) verejné oznámenie reklamného alebo propagačno-

informačného charakteru. 
b) Umiestnením plagátu nalepenie alebo pripevnenie plagátu. 
c) Vyhradenou plochou plocha objektu, ktorý bol na účel umiestnenia plagátu zriadený. 
d) Pôvodcom plagátu fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na 

podnikanie, ktorá v obsahu plagátu:  
1. reklamuje alebo propaguje výrobky alebo služby, 
2. informuje o stratách a nálezoch alebo o svojej činnosti,   
3. reklamuje alebo propaguje podujatie5, ktorého je organizátor alebo, ak 

organizátor podujatia v obsahu plagátu uvedený nie je, vlastník alebo nájomca 
priestorov, kde sa má takéto podujatie uskutočniť alebo kde sa už uskutočnilo.  

                                                           
1 § 2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 
2 Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď; 
3 § 43ods.2  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 
4 §56 písm. j) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), §10 ods.5 zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  



§ 3 
Vyhradené plochy  

1) Na účely umiestnenia plagátov na verejných priestranstvách určuje mesto Sereď 
vyhradené plochy : 

a) betónové valce situované na verejných priestranstvách, 
b) sklené vitríny bez osvetlenia situované na verejných priestranstvách, 
c) sklené vitríny s osvetlením (CITYLIGHT) situované na verejných priestranstvách, 

d) ohraničená plocha oplotenia objektu „Zámocký park Sereď“.  

2) Správcom vyhradených plôch podľa odseku 1 písm. a), c) a d) je rozpočtová organizácia 
mesta Sereď – Dom kultúry Sereď, Školská 1118/1, Sereď. 

3) Vyhradené plochy podľa odseku 1 písm. a) a  c) sú určené na umiestnenie plagátov 
pôvodcov plagátov podľa podmienok ustanovených v § 4 nariadenia. 

4) Umiestňovanie plagátov na vyhradených plochách podľa odseku 1 písm. a) a c) je 
odplatné podľa § 5 nariadenia. 

5) Vyhradená plocha podľa odseku 1 písm. d) je určená na umiestnenie plagátov Domu 
kultúry Sereď.  

6) Vyhradené plochy podľa odseku 1 písm. b) sú určené výlučne na umiestnenie plagátov  
a) mesta Sereď, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Sereď, 

právnických osôb zriadených alebo založených mestom Sereď, stredných škôl 
a školských zariadení zriadených Trnavským samosprávnym krajom (VÚC Trnava) na 
území mesta Sereď, 

b) neziskových organizácii poskytujúcich verejnoprospešné služby, nadácií a občianskych 
združení z oblasti športu, osvety a zdravotníctva pôsobiacich na území mesta Sereď, 

c) iných miest a obcí Slovenskej republiky, 
d) štátnych orgánov Slovenskej republiky. 

7) Z vyhradených plôch podľa odseku 1 písm. b)  mesto určuje sklenú vitrínu bez osvetlenia 
situovanú na ulici Námestí republiky pri mestskom úrade výlučne na umiestnenie 
plagátov oznamujúcich straty a nálezy. Vyhradená plocha podľa prvej vety je určená pre 
obyvateľov mesta, právnické osoby a organizácie pôsobiace na území mesta Sereď.   

8) Umiestnenie plagátov na vyhradených plochách podľa odseku 1 písm. b) a d) je 
bezodplatné.   

§ 4 
Umiestňovanie plagátov 

1) Umiestňovanie plagátov na a vo vyhradených plochách podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) sa 
vykonáva na základe žiadosti pôvodcu plagátu o umiestnenie plagátu a výlučne 
prostredníctvom správcu vyhradených plôch.  

                                                                                                                                                                                     
5 organizovaná zámerná činnosť kultúrneho, športového a spoločenského charakteru alebo činnosť, ktorej cieľom je 
propagácia, reklama alebo predaj výrobkov a poskytovaných služieb; 



2) Každý plagát umiestňovaný podľa odseku 1 musí byť označený pečiatkou správcu 
vyhradených plôch s vyznačením dátumu ukončenia nájmu - platnosti umiestnenia 
plagátu.  

3) Evidenciu nájomných zmlúv a umiestnených plagátov vedie správca. 

4) Na vyhradenú plochu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) možno umiestniť len plagáty, ktorých 
formát nie je menší ako A4 a väčší ako A0. 

5) Správca umiestni plagát na vyhradenú plochu po uzavretí nájomnej zmluvy (zmluva 
o nájme vyhradenej plochy) a uhradení odplaty - nájomného podľa § 5 nariadenia.  

6) Vzor zmluvy o nájme vyhradenej plochy ako aj ďalšie podrobnosti vzťahujúce sa 
k umiestneniu plagátov na vyhradených plochách podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) a d) 
zverejní správca na svojom web sídle.  

7) Správca má právo umiestnenie plagátu na vyhradenú plochu odmietnuť. 

8) Správca udržiava vyhradené plochy v riadnom stave, odstraňuje plagáty, ktorých platnosť 
umiestnenia skončila a tiež plagáty umiestnené na vyhradenej ploche v rozpore s týmto 
nariadením.  

9) Umiestňovanie plagátov vo vyhradených plochách podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) 
vykonáva mesto Sereď a správca. Umiestnenie plagátu sa vykonáva na základe žiadosti 
subjektu iného ako je mesto Sereď a správca, pre ktorý je vyhradená plocha podľa § 3 
ods. 5 alebo 6 určená. Ďalšie podrobnosti k umiestneniu plagátov na vyhradených 
plochách podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) zverejní mesto Sereď na svojom web sídle. 

10) Podmienky umiestňovania plagátov podľa tohto nariadenia platia pre všetkých pôvodcov 
plagátov rovnako, ak toto nariadenie neustanovuje inak.   

 
§ 5 

 Nájomné za priestor vyhradenej plochy   

1) Priestor vyhradenej plochy určenej podľa § 3 ods. 1 písm. a) na umiestnenie plagátov 
tvorí predmet nájmu, za ktorý sa platí nájomné v sadzbe podľa odseku 2.  

2) Za priestor vyhradenej plochy určenej na umiestnenie plagátu sa ustanovujú nasledovné 
sadzby nájomného : 
a) A4  a A3 - 1 týždeň 1€/1 ks  2 týždne 2€/1 ks mesiac 4€/1 ks 
b) A2 a A1 - 1 týždeň 2€/1 ks  2 týždne 4€/1 ks mesiac 8€/1 ks 
c) A0  - 1 týždeň 3€/1 ks  2 týždne 6€/1 ks mesiac 12€/1 ks 

3) V prípade umiestnenia plagátu v inom formáte ako je uvedené  v odseku 2 a za splnenia 
podmienky podľa § 4 ods. 3 sa použije sadzba nájomného za najbližší väčší formát. 

4) Nájomné za umiestnenie plagátu uhrádza pôvodca plagátu (právnická osoba, fyzická 
osoba/fyzická osoba s oprávnením na podnikanie) správcovi pred umiestnením plagátu 
na vyhradenú plochu. Ak pôvodca plagátu nájomné neuhradí riadne a včas správca plagát 
na vyhradenú plochu neumiestni. 

5) Nájomné za umiestnenie plagátu je príjmom správcu.  

 



§ 6 
Zákaz umiestňovania plagátov  

Zakazuje sa : 
a) umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách mimo vyhradené plochy podľa 

tohto nariadenia, 
b) umiestňovanie plagátov na budovách a iných objektoch alebo  zariadeniach6 vo 

vlastníctve mesta Sereď mimo vyhradené plochy podľa tohto nariadenia, 
c) svojvoľné umiestňovanie plagátov na vyhradené plochy podľa tohto nariadenia,  

d) umiestňovanie plagátov na stromoch7 a iných drevinách tvoriacich verejnú zeleň 
a súčasť verejného priestranstva. 

§ 7 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ...............  
2) Ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2000 o podmienkach zverejňovania 
a vylepovania plagátov a umiestňovaní transparentov a pútačov. 

 

V Seredi, dňa......... 

 
Ing. Martin   T o m č á n y i 
primátor mesta 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa.......... uznesením č. ........... 

Deň vyhlásenia: 

Deň zvesenia:  

                                                           
6 Napr. lavičky, nádoby na odpad, kontajnerové stojisko, hracie ihriskové prvky detských ihrísk, kvetináče a drobná 
architektúra; 
7 STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, alebo pozri 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom;  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Strom

