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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Mesta Liptovský Mikuláš 

č. 3/1993/VZN 
 

 
o zásadách vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 

mesta Liptovský Mikuláš 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v záujme zvýšenia estetickej úrovne vylepovania plagátov, čistoty 
verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení podľa §11 ods.3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení vyhlásenom pod č. 481/1992 Zb. sa dňa 
8.4.1993 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
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Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Plagáty sú zvláštnym druhom písomných a obrazových informácií o jednotlivých subjektoch 

živnostenského podnikania (ohlasované a koncesované živnosti), vrátane inzercie a o ostatných 
prevádzkových činnostiach, ktoré živnosťou nie sú. Plagáty informujú o kultúrno-spoločenských, 
športových, dobročinných, osvetových a politických akciách, alebo vyzývajú k ochrane životného 
prostredia, prírody a zdravia občanov. 

 
(2) Vylepované plagáty nesmú obsahovať: 

a) čokoľvek, ani vyobrazenia, ktoré by mohli ohroziť mravnosť, najmä vulgárnosti, 
b) čokoľvek, čo by urážalo národnostné alebo náboženské cítenie, 
c) propagáciu výrobkov preukázateľne škodlivých životu alebo zdraviu, 
d) propagáciu výrobkov ako zdraviu prospešných, pokiaľ to nie je z odborného hľadiska 

preukázané alebo všeobecne prijímané, 
e) texty odporujúce ÚSTAVE SR a osobitným predpisom a to najmä: 
    propagáciu pornografie, násilia, fašizmu, rasizmu a užívania drog, 
f) propagáciu tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, vrátane inzercie týchto výrobkov 

určenej pre spotrebiteľa, 
 

(3) Za dodržanie podmienok uvedených v ods. 2 a za estetickú úroveň plagátov zodpovedá fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá si vylepovanie plagátov objednala (dohodla). 

 
(4) Umiestňovať plagáty v katastri mesta Liptovský Mikuláš a v katastroch jeho mestských častí je 

povolené len na verejnoprospešných zariadeniach k tomuto účelu vyhradených a označených 
nápisom PLAGÁTOVACIA PLOCHA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. 

 
(5) Mimo plagátovacích plôch Mesta je možné umiestňovať plagáty vo výkladoch objektov 

občianskeho vybavenia, vrátane priestorov ich príslušenstiev, viditeľných z verejných 
priestranstiev, ale len so súhlasom vlastníka (užívateľa) a pri dodržaní podmienok ustanovených 
v ods. 2 a 3. 

 
(6) Vylepovanie plagátov na vyhradených plagátovacích plochách zabezpečuje ODDELENIE 

SPRÁVY MAJETKU MESTA Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši prostredníctvom fyzickej 
alebo právnickej osoby. 

 
(7) Vylepené plagáty musia byť označené identifikačnými údajmi objednávateľa služby alebo osoby 

v prospech ktorej boli plagáty vylepené. 
 
(8) Vylepovanie plagátov podlieha poplatkovej povinnosti. 
 
(9) Svojvoľne vylepovať plagáty vo verejne prístupných miestnostiach a na verejných 

priestranstvách, budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch viditeľných z verejných 
priestranstiev je zakázané. 

 
 

Článok 2 
Povinnosti fyzických a právnických osôb poverených vylepovaním plagátov 

 
(1) Fyzická alebo právnická osoba, ktorú primátor mesta poverí vylepovaním plagátov je povinná: 

a) vylepovať plagáty podľa požiadaviek objednávateľa, 
b) dodržiavať podmienky stanovené v tomto nariadení, 
c) udržiavať plagáty a plagátovacie plochy v dobrom technickom stave - poškodené plagáty bez 

prieťahov vymieňať a poškodené plagátovacie plochy okamžite opraviť, 
d) vylepovanie plagátov vykonávať kvalitne a na estetickej úrovni 
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a za túto činnosť nesie i plnú zodpovednosť, 
e) udržiavať okolie plagátovacích plôch čisté a upratané. 

 
(2) Pre zabezpečenie kontroly dodržiavania podmienok vylepovania plagátov musí byť každý plagát 

pred umiestnením na plagátovaciu plochu označený evidenčným číslom, otlačkom pečiatky 
VYLEPENIE PLAGÁTU POVOLENÉ a podpisom zodpovednej osoby zabezpečujúcej 
(vykonávajúcej) vylepovanie plagátov. 

 
 

Článok 3 
Podmienky vylepovania plagátov 

 
(1) Najkratšia lehota počas ktorej môže byť plagát vylepený na plagátovacej ploche je 5 dní. Ak je 

objednané vylepenie plagátu na dobu dlhšiu ako 30 dní, vylepenie sa v celom rozsahu obnovuje 
a opäť spoplatňuje. 

 
(2) Objednávateľ služby je povinný dodať na obnovu poškodených plagátov naviac min. 5 % 

plagátov z celkového počtu kusov určených k vylepeniu, ktoré už nepodliehajú poplatkovej 
povinnosti. 

 
(3) Plagáty sa vylepujú v štyroch veľkostných skupinách (mediánoch) podľa nasledovnej tabuľky: 
 
Tabuľka 
    
   Veľkostná skupina             Rozmery (hrubý formát) v mm      
 
    formát A3 (prvý medián)    305 x 430   
    formát A2 (druhý medián)    430 x 610   
    formát A1 (tretí medián)     610 x 860   
    formát A0 (štvrtý medián)    860 x 1220   
    
 
(4) V prípade vylepenia plagátov iných rozmerov (tzv. medziformáty) účtuje sa sadzba poplatku za 

najbližší väčší formát. Vylepovanie plagátov väčších ako formát A0 podlieha súhlasu Mestského 
úradu. 

 
(5) Vlastnícke právo na vylepené plagáty prechádza dňom ukončenia lehoty plagátovania na 

Mesto, vrátane nepoužitých plagátov, ak si tieto objednávateľ nevyžiada do 48 hodín po 
ukončení lehoty plagátovania. 

 
 

Článok 4 
Poplatky 

 
(1) Za vylepenie plagátov sa stanovujú nasledovné sadzby poplatku: 
 
Položka 1
 
Za vylepenie plagátov informujúcich o: 

a) regionálnych športových akciách, vrátane medzinárodných, 
b) folklórnych vystúpeniach, 
c) divadelných a filmových predstaveniach, 
d) detských video predstaveniach, 
e) koncertoch vážnej a populárnej hudby, 
f) umeleckých výstavách, 
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g) vedecko-informatívnych prednáškach, 
h) kvalifikačných a rekvalifikačných kurzoch, 

 
ustanovuje sa poplatok jednorázovou sumou 2 Sk/1 ks po celú dobu plagátovania, ktorá neprekročí 
30 dní. Pri prekročení tejto doby sa poplatok určí podľa položky 4, t.j. za každý ďalší aj začatý deň a 
kus. 
 
Položka 2
 
Za vylepenie plagátov informujúcich 
 
- o politických akciách, 
 
ustanovuje sa poplatok jednorázovou sumou 3 Sk/1 ks po dobu plagátovania, ktorá neprekročí 10 
dní. Pri prekročení tejto doby sa poplatok ustanoví podľa položky 4, t.j. za každý ďalší aj začatý deň 
a kus. 
 
Položka 3
 
Za vylepenie plagátov informujúcich o športových akciách, v rámci periodických regionálnych 
súťaží, určuje sa poplatok vo výške 200 Sk za kalendárny rok. Počet plagátov určených na 
vylepenie podľa položky 3 však nesmie prekročiť 30 ks a max. lehota plagátovania dobu 10 dní. Pre 
počet kusov prekračujúcich určený limit 30 ks sa poplatok určí podľa položky 4, t.j. za každý aj 
začatý deň a kus. Doba plagátovania však nesmie prekročiť max. lehotu 10 dní. 
 
Položka 4
 
  
  Základné sadzby poplatku za vylepenie plagátov informujúcich o   poskytovaných službách 
(oprava a úprava vecí, obstarávateľské  služby, prepravné služby, ochrana vecí a majetku) 
fyzickými alebo právnickými osobami s oprávnením podľa osobitných predpisov.   
    
    Formát      S a d z b a    p o p l a t k u   
   (medián)      
      za 1 ks/1 deň   za 1 ks/10 dní   za 1 ks/30 dní   
      
   A3    1 Sk    10 Sk      30 Sk   
    A2    2 Sk    20 Sk      60 Sk   
    A1    3 Sk    30 Sk      90 Sk   
    A0    4 Sk    40 Sk    120 Sk   
 
Celková výška poplatku položky 4 sa vypočíta podľa vzorca: 
 
CVP4= (ZS.P.5) + (ZS.P.M) 
  
CVP4 - celková výška poplatku 
ZS  - základná sadzba poplatku podľa veľkosti formátu za 1 ks/deň 
P  - počet plagátov určených na vylepenie 
5  - najkratšia lehota počas ktorej môže byť vylepený plagát 
M  - počet dní o ktoré prekročí doba plagátovania najkratšiu lehotu počas   ktorej môže byť  
     vylepený plagát 
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Položka 5
 
   Základné sadzby poplatku za vylepenie plagátov na vyhradených  plagátovacích plochách, ktoré 
neboli zahrnuté v položke 1 až 4, vrátane informácií a oznamov o poriadaní tanečných zábav, 
diskoték, búrz a predajných výstav.   
     
    
    Formát     S a d z b a   p o p l a t k u   
   (medián)      
      za 1 ks/1 deň      za 1 ks/10 dní            za 1 ks/30 dní   
      
   A3   3 Sk     30 Sk      90 Sk   
    A2    4 Sk     40 Sk    120 Sk   
   A1    5 Sk     50 Sk    150 Sk   
   A0    6 Sk     60 Sk    180 Sk   
 
celková výška poplatku položky 5 sa vypočíta podľa vzorca: 
 
CVP5= (ZS.P.5) + (ZS.P.M) 
 
CVP5 - celková výška poplatku 
ZS  - základná sadzba poplatku podľa veľkosti formátu za 1 ks/deň 
P  - počet plagátov určených na vylepenie 
5  - najkratšia lehota počas ktorej môže byť vylepený plagát 
M - počet dní o ktoré prekročí doba plagátovania najkratšiu lehotu počas  ktorej môže byť  
     vylepený plagát 
 
Položka 6
 
(1)Za prelepenie textov na už vylepených (umiestnených) plagátoch, z dôvodu dodatočných zmien 

objednávateľa, sa účtuje poplatok 2 Sk za 1 kus plagátu. 
 
(2) Poplatky za služby zahrnuté v položke 1 až 6 sa platia:  

a) bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa vedeného v banke na príslušný účet Mesta, 
b) v hotovosti, 

ba) poštovou poukážkou na príslušný účet Mesta, 
bb) osobám povereným prednostom Mestského úradu prijímať platby v hotovosti 
       - na prijatú platbu je Mestský úrad povinný vydať potvrdenie. 

 
 

Článok 5 
Oslobodenie 

 
Od poplatkov je oslobodené: 
 
a) vylepovanie plagátov informujúcich výlučne o charitatívnych a humanitárnych akciách, vrátane 

akcií na ochranu životného prostredia, ochranu prírody a zdravia občanov, 
b) vylepovanie plagátov politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane, 
c) vylepovanie plagátov informujúcich o divadelných predstaveniach, koncertoch a umeleckých 

výstavách, ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely, 
d) vylepovanie plagátov vo výkladoch objektov občianskeho vybavenia, 
e) vylepovanie všeobecne záväzných nariadení mestského zastupiteľstva, záväzných opatrení a 

oznámení orgánov štátnej správy, oznamov, pokynov a informácií Mesta súvisiacich s výkonom 
samosprávy, 

f) vylepovanie plagátov informujúcich o akciách, ktorých spoluusporiadateľom je Mesto.  
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Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa kvalifikuje ako zavinené konanie (priestupok). 
 
(2) Fyzickej osobe, ktorá spácha priestupok porušením ustanovení tohto nariadenia, môže byť 

uložený sankčný postih (pokuta) v konaní o priestupku (príp. v blokovom konaní) podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
(3) Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia, môže primátor mesta uložiť pokutu 

do výšky 100 000 Sk podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení 
vyhlásenom pod č. 481/1992 Zb. Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom poriadku. 

 
(4) Konaním o priestupku, ktorý bol spáchaný porušením nariadenia, nie sú dotknuté ustanovenia o 

sankciách podľa osobitných predpisov. 
 
(5) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1992/VZN o zásadách vylepovania plagátov na 

verejných priestranstvách mesta Liptovský Mikuláš. 
 
(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. aprílom 1993. 
 
 
           MUDr. Alexander Slafkovský v.r. 
       primátor mesta 
  


