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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o podmienkach 

umiestňovania plagátov na území mesta Žilina 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí 16.5.2016 všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Žilina č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov 

(ďalej len ,,VZN“). Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora 239/16/5511-6 zo 

dňa 29.12.2016, ktorý sa domáhal zrušenia čl.1, čl.2, čl.3, čl.4 bod 3, bod 4 a čl.5 VZN lebo 

nim bol porušený zákon v ust. §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §16 

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

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.  

 

Stanovisko k predmetnému protestu prokurátora je rozobraté v správe k protestu 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 16/2016 o podmienkach 

vylepovania a umiestňovania plagátov. 

 

V rámci uvedenej správy bolo odporučené protestu prokurátora ako celku vyhovieť 

a doterajšie VZN zrušiť a nahradiť ho v intenciách protestu dvoma samostatnými VZN, ktoré 

upravia podmienky umiestňovania plagátov a  podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.  

 Vzhľadom na to, že mesto sa stotožnilo so záverom prokurátora, predkladáme návrh 

VZN, ktorým sa samostatne upravujú podmienky umiestňovania plagátov na území mesta 

Žilina. Uvedené VZN teda už neobsahuje úpravu vylepovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávnych 

obcí. Obsah samotného VZN zostáva v podstate rovnaký ako obsah pôvodného VZN 16/2016 

v časti, ktorá upravovala podmienky umiestňovania plagátov. 

 

 Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

 

Dopad navrhovaného VZN je z pohľadu rozpočtu mesta Žilina neutrálny. 

 

Komisia územného plánovania a výstavby berie predložený materiál na vedomie 

 bez pripomienok. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh 

 všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vylepovania a umiestňovania 

 plagátov. 

 



Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. .................,  

 

o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina 

 

 

Článok 1 

Účel a predmet nariadenia 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) sa vydáva v záujme zachovania 

čistoty, kultúrnosti a estetického vzhľadu mesta. 

2. Predmetom úpravy tohto VZN je vymedzenie základných pojmov a ustanovenie 

podmienok umiestňovania plagátov na území mesta Žilina. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

 Na účely tohto VZN sa za: 

a) plagáty považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá krátkodobého 

charakteru, 

b) pôvodcu plagátu považuje organizátor podujatia (v prípade neuvedenia organizátora 

vlastník alebo prenajímateľ priestorov podujatia), resp. fyzická alebo právnická osoba, 

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

považovaná za pôvodcu, 

c) správcu vylepovacích miest považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo 

mestom Žilina (ďalej len „mesto“) povolené zriadiť alebo spravovať vylepovacie 

miesta, pričom povolenie sa vydáva na základe žiadosti správcu podľa individuálneho 

posúdenia, 

d) vylepovacie miesto považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený a je evidovaný 

mestským úradom (napr. betónové valce, plagátovacie dosky, vylepovacie tabule 

vozidlá MHD),  

e) živelné nápisy považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách, ktoré nie sú 

súčasťou vývesných tabúľ jednotlivých prevádzkarní alebo povolených reklám (napr. 

nápisy sprejom). 

 

Článok 3 

Podmienky umiestňovania plagátov a odstraňovanie živelných nápisov 

 

1. Umiestňovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu vylepovacích miest.  

2. Každý plagát musí byť označený pečiatkou správcu vylepovacích miest s dátumom 

ukončenia platnosti povolenia. Pečiatka a dátum slúži pre kontrolu ako doklad o povolení 

vylepenia plagátu. 

3. Správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom stave, 

odstraňovať staré, neaktuálne alebo v zmysle odseku 2 tohto článku nepovolené plagáty alebo 

ich zvyšky. 



4. Umiestňovanie plagátov a písanie živelných nápisov na všeobecne prospešné 

zariadenia (napr. prvky mestskej hromadnej dopravy, pieskoviská, lavičky, stojany na bicykle, 

odpadkové nádoby), na steny budov  a iné objekty, ktoré sú majetkom alebo v správe mesta, 

nie je povolené okrem vylepovacích miest a súčasného súhlasu správcu vylepovacích miest. 

5. Autor živelného nápisu je v prípade podľa ods. 4 tohto článku povinný tento nápis 

zo všeobecne prospešných zariadení, stien budov a iných objektov, ktoré sú majetkom alebo 

v správe mesta, ihneď odstrániť. 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenia sa vzťahuje na umiestňovanie plagátov zvonku 

alebo zvnútra budov a iných objektov vo vlastníctve alebo v správe mesta. Nevzťahuje sa na 

umiestňovanie plagátov na budovy a iné objekty vo vlastníctve tretích osôb. 

 

 

               

        Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
        

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania plagátov bolo schválené 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa ..................... 

 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Žilina t.j. ........................       

 
                                                  
 
                                                                                                          Ing. Igor Choma 

                                                                                                                 primátor  
 

 

 

 


