Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 5/2018
o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica
Mesto Skalica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 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
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov v
meste Skalica (ďalej len „nariadenie“).
§1
Základné ustanovenia
1/ Toto nariadenie sa vzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré realizujú umiestňovanie
plagátov a propagačných materiálov v meste Skalica (ďalej len „výlep“), pokiaľ nie je stanovené
inak.
2/ Správcom všetkých výlepných plôch v meste Skalica uvedených v § 1 ods. 3, 4 a 5 tohto
nariadenia je Mesto Skalica.
3/ Výlep v meste Skalica je povolený na miestach k tomu účelu vyhradených po registrácii
u správcu, a to na miestach označených ako „Plagátovacia plocha Mesta Skalica“.
4/ Výlep v meste Skalica na miestach označených ako „Plagátovacia plocha Turistickej
informačnej kancelárie“ – kameninové valce a svetelné rotundy, realizuje za úplatu výlučne ich
správca.
5/ Výlep volebných plagátov v meste Skalica je povolený na miestach k tomu účelu vyhradených
po registrácii u správcu, a to na miestach označených ako „Plagátovacia plocha Mesta Skalica –
volebná kampaň“.
6/ Je povolený výlep len takých plagátov a propagačných materiálov, ktoré nie sú spôsobilé
ohroziť mravnosť, morálku, neodporujú platným právnym predpisom a verejnému poriadku. Za
obsah plagátu zodpovedá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zadáva výlep plagátov alebo
propagačných materiálov.
7/ Fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá realizuje výlep, sa rozumie fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je organizátorom príslušného podujatia alebo je zadávateľom výlepu
(ďalej len „realizátor výlepu“).
§2
Registrácia plagátov a propagačných materiálov určených na výlep
1/ Registráciu plagátov a propagačných materiálov a ich evidenciu vykonáva Mesto Skalica –
oddelenie turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu v Skalici. Do evidencie sa zapisujú
údaje: meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, osoba
oprávnená konať v mene právnickej osoby.
2/ Každý umiestnený plagát a propagačný materiál musí byť označený registračnou pečiatkou. Pri
registrácii bude každý realizátor výlepu poučený o podmienkach umiestňovania plagátov
a propagačných materiálov podľa § 3 a § 4 tohto nariadenia a bude mu vystavený doklad o riadnej
registrácii plagátov alebo propagačných materiálov.
§3
Podmienky umiestňovania plagátov a propagačných materiálov
1/ Plagáty a propagačné materiály môže umiestniť každá fyzická osoba alebo právnická osoba za
predpokladu, že splní podmienky tohto nariadenia.
2/ Na jednu plagátovaciu plochu môže každá fyzická osoba alebo právnická osoba umiestniť
plagáty alebo propagačné materiály vzťahujúce sa k jednému podujatiu v rozsahu, ktorý pokryje
plochu najviac o rozmere AO (1 m2).
3/ Umiestnené aktuálne plagáty a propagačné materiály je zakázané prelepovať, znehodnocovať
alebo inak poškodzovať.

4/ V prípade, že plagát alebo propagačný materiál nebude označený registračnou pečiatkou alebo
bude pokrývať plochu o rozmere viac ako AO (1 m2), má správca právo plagát prelepiť alebo
propagačný materiál odstrániť.
5/ Umiestňovanie plagátov alebo propagačných materiálov v svetelných rotundách alebo na
kameninových valcoch označených nápisom „Plagátovacia plocha Turistickej informačnej
kancelárie“ je možné výlučne cez oddelenie turistickej informačnej kancelárie Mestského úradu
v Skalici podľa platného cenníka služieb. V svetelných rotundách je možné umiestňovať len
plagáty alebo propagačné materiály na kultúrne podujatia.
6/ Postup na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Skalica
počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy mesta je
ustanovený v § 4 tohto nariadenia.
§4
Miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1/ Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len
na mestom vyhradených miestach.
2/ Na umiestňovanie volebných plagátov v meste Skalica sú zriadené vyhradené plochy na
Štefánikovej ulici v Skalici pri parku pri Mestskom úrade v Skalici označené ako „Plagátovacia
plocha Mesta Skalica – volebná kampaň“.
3/ Plocha vymedzená v § 4 ods. 2 tohto nariadenia na umiestňovanie volebných plagátov sa
kandidujúcim subjektom poskytne bezplatne.
4/ Mesto Skalica vypracuje plán rozdelenia miest na umiestňovanie volebných plagátov podľa
počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich subjektov.
5/ Rozdelenie miest na umiestňovanie volebných plagátov medzi kandidujúcimi subjektmi
a rozmer volebného plagátu sa určí až po zverejnení čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín
a zverejní sa na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.skalica.sk.
6/ Kandidujúci subjekt má právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenom mieste podľa
§ 4 ods. 2 tohto nariadenia.
7/ Každý kandidujúci subjekt bude mať svoj volebný plagát na ploche označenej číslom
zhodujúcim sa s číslom určeným jeho kandidátnej listine.
8/ Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do
skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie
plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na
umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto
určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.
9/ Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
10/ Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na iných miestach verejných priestranstiev ako sú
uvedené v § 4 ods. 2 tohto nariadenia.
§5
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2013
o umiestňovaní plagátov a propagačných materiálov.
2/ Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici dňa 15.8.2018
uznesením č. 111/2018 a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2018.
V Skalici, dňa 15.8.2018
Ing. Ľudovít Barát
primátor mesta

