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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 vylepovania plagátov na území mesta Bardejov ako aj určenie miest, na ktorých 
možno pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, 
orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov umiestňovať volebné plagáty a 
iné nosiče informácií na území mesta Bardejov. 

 
Článok 2 

Základné pojmy 
 

 Na účely tohto VZN sa za: 
1. plagáty považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá krátkodobého 

charakteru, 
2. 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, 

3. za správcu vylepovacích miest sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo 
Mestom Bardejov povolené zriadiť alebo spravovať vylepovacie miesta, pričom 
povolenie sa vydáva na základe žiadosti správcu podľa individuálneho posúdenia. 

4. za vylepovacie miesto sa považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený a je 
evidovaný mestským úradom (napr. betónové valce, plagátovacie dosky, vozidlá MHD 
a pod.), 

5. za živelné nápisy sa považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách, ktoré 
nie sú súčasťou vývesných tabúľ jednotlivých prevádzkarní alebo povolených reklám 
(napr. nápisy sprejom a pod.). 

 
Článok 3 

Podmienky vylepovania plagátov a odstraňovanie živelných nápisov 
 

1. Vylepovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu vylepovacích miest.  
2. Každý plagát musí byť označený pečiatkou správcu 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 nepovolené plagáty alebo ich zvyšky. 
4. Vylepovanie plagátov a písanie živelných nápisov na všeobecne prospešné zariadenia, 

na steny budov  a iné objekty, ktoré sú majetkom alebo v správe mesta, nie je povolené okrem 
vylepovacích miest a súčasného súhlasu správcu. 

5. Autor živelného nápisu je v prípade podľa bodu 4 povinný tento z všeobecne 
prospešných zariadení, stien budov a iných objektov, ktoré sú majetkom alebo v správe mesta 
ihneď odstrániť. 

Článok 4 
Vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov 

 
Vylepovanie je možné uskutočniť na vybudovaných výlepných plochách v lokalitách:  
 1.Sídlisko Vinbarg,  ul. Svianteka,  
 2. Sídlisko Vinbarg,  ul. Novomeského 
 3. Vinbarg – oporný múr pod Vinbargom   
 4. Križovatka Obchodný  dom Centrum a Billa 



 5. Pred stanicou pri  svetelnej križovatke 
 6. Bardejovská Nová Ves pri nákupnom stredisku  

 7. Medzi Všeobecnou úverovou bankou a Poštou  

 8 Medzi predajňou AB a trhoviskom 

 9. Vstupná časť sídlisko Družba 
10. Bardejovské Kúpele pri kine Žriedlo 
11 Dlhá Lúka  pri Klube dôchodcov  
12. Bardejovská  Zábava  pri  nákupnom stredisku  
13. Mihaľov  pri zastávke MHD  

Článok 5 
                                    Zabezpečenie vylepovania volebných plagátov 
Vylepovaciu činnosť bude v meste Bardejov  zabezpečovať oddelenie kultúry, ktoré  je 
povinné : 

- vylepovať plagáty podľa požiadaviek objednávateľa 
- na výlepných miestach vytvoriť vhodné podmienky pre výlep plagátov 
- dodržiavať podmienky plagátovania stanovené v tomto VZN 
- udržiavať výlepné plochy a plagáty v dobrom technickom stave, udržiavať okolie čisté 

a upravené 
- pre zabezpečenie kontroly každý plagát evidenčne označiť 

 
 

Článok 6 
Podmienky vylepovania plagátov 

 
1. Najkratšia doba vylepenia plagátu je 5 dní , ak sa dojedná vylepenie na dobu dlhšiu ako 14 
dní, poplatok sa zdvojnásobí. 
2. Plagáty sa vylepujú vo formátoch , A4, A3, A2, A1, A0 . 
3. Objednávateľ okrem dohodnutého počtu plagátov na výlep, dodá v prípade potreby 
náhradný počet plagátov na zabezpečenie obnovy poškodených plagátov. 
4. Vlastníci (správcovia) objektov, ktorí umožnia fyzickým a právnickým osobám výlep 
plagátov na svojich objektoch, sú povinní udržiavať miesto výlepu na svoje náklady čisté a 
postupovať tak, aby neporušili žiadnu všeobecne záväzne platnú právnu normu. 
 

Článok 7 
Poplatky 

1. Poplatky za výlep sú určené vydaným cenníkom, ktorý schváli MsR. 
- za výlep plagátov alebo oznamov jednej sady t.j. 13 ks je nasledovný poplatok : 
do plochy formátu        A4 =  5 € 
do plochy formátu        A3 = 10 € 
do plochy formátu        A2 =  20€ 
do plochy formátu A1, A0 =  30€ 
2. Pri požiadavke objednávateľa predĺžiť stanovený čas sedem kalendárnych dní 
o každý i započatý týždeň sa účtuje poplatok 50% stanovenej sadzby. 
3. Poplatok za vylepovanie plagátov je splatný pred začatím poplatného úkonu . 
4. Pri požiadavke vylepiť plagáty mimo stanovený výlepný deň (utorok) sa zvyšuje 
základný poplatok uvedený v čl.7 v bode 1. o 100% 
5. Plagáty charitatívne, osvetové, verejno-prospešné, zdravotné (nekomerčné), mestských 
príspevkových organizácií sa vylepujú bez poplatku. 
6. Za vylepovanie plagátov politickým stranám a hnutiam, nezávislým kandidátom počas 
volebnej kampane platí paušálny poplatok vo výške 50,- Eur alebo si ich výlep uskutoční 
politická strana, politické hnutie, nezávislý kandidát sám bez poplatku, ale plagáty musia byť 
označené pečiatkou oddelenia kultúry. Po ukončení volieb musia byť plagáty odstránené 
z výlepných plôch. V prípade že na výlepných plochách  plagáty nebudú označené pečiatkou 



oddelenia kultúry , budú z výlepných plôch  odstránené oddelením kultúry . Za svojvoľne , 
neoprávnené vylepovanie plagátov / plagáty neoznačené pečiatkou oddelenia kultúry/ bude 
subjektu alebo fyzickej osobe , udelená finančná pokuta v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/90 Zb. 
 

Článok 8 
Povinnosti organizácie poverenej výlepom plagátov  

1)     Vylepovanie plagátov: 
- vylepiť plagáty podľa požiadaviek objednávateľa 
- vylepiť len plagáty, ktoré neohrozia mravnosť, neodporujú platným predpisom a 

verejnému záujmu 
- udržiavať plagáty a výlepné plochy v dobrom stave, poškodené vymieňať a udržiavať 
čistotu v okolí výlepných plôch 

-     označovať plagáty evidenčným číslom a pečiatkou za účelom kontroly 
2) Rovnaké podmienky na vylepovanie plagátov má aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
povolí výlep plagátov na svojom objekte, ktorý je súčasťou verejných priestranstiev. Môžu sa 
tam vylepovať len plagáty, ktoré neohrozia mravnosť, neodporujú platným predpisom a 
verejnému záujmu. Plagáty a výlepné plochy sa musia udržiavať v dobrom stave, v okolí 
výlepnej plochy musí byť udržaná čistota. 
 
 
 
 
 

Článok 9 
Sankcie a postihy 

 Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a 
komerčným obsahom bude v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch uložená 
pokuta . Kontrolu oprávnenosti výlepov a následné uloženie pokuty vykoná Mestská polícia.   
 

Článok 10 
Záverečné ustanovenie 

Platnosť VZN 
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.4.2014. Všeobecné záväzné 
nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 27.3. 2014. 
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primátor mesta  

 
 


