
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 128/2018 
o umiestňovaní volebných plagátov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Leopoldov na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 
ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 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. 

 
 

§ 1  
Predmet nariadenia 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje vyhradenie miest a stanovuje 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov v meste Leopoldov počas volebnej kampane pre 
voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov 
samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí. 
 

§ 2  
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a zabezpečenie zásady rovnosti 

 
1. Kandidujúce subjekty1 môžu počas volebnej kampane2 umiestňovať volebné plagáty na mestských 

informačných stojanoch určených na umiestňovanie predvolebných plagátov na Nám. sv. Ignáca. 
Mestské informačné stojany na umiestňovanie volebných plagátov v predvolebnom období budú 
na Nám. sv. Ignáca nainštalované pred začiatkom volebnej kampane.  

2. Mesto Leopoldov označí vyhradenú plochu kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných 
plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných 
kandidujúcich subjektov. Na takomto mieste bude kandidujúcim subjektom vyhradená plocha 
zodpovedať zásadám rovnosti. 

3. Kandidujúci subjekt môže umiestňovať volebné plagáty len na miestach, ktoré mesto označí pre 
kandidujúce subjekty podľa výsledku žrebovania.  

4. Ak miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií kandidujúci subjekt 
nevyužije, také miesto zostane voľné a mesto ho nemôže určiť na umiestňovanie volebných 
plagátov inému kandidujúcemu subjektu.  

 
§ 3 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane na vyhradenej ploche podľa § 2 tohto 
nariadenia si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú kandidujúce subjekty. 
3. Údržbu mestských informačných stojanov určených na umiestňovanie plagátov po skončení 

volebnej kampane zabezpečuje Mesto Leopoldov. 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť a sankcie 

 
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

                                                           
1  Politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát 
2 § 2 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 



a) hlavný kontrolór mesta Leopoldov 
b) iní zamestnanci mesta Leopoldov na základe písomného poverenia primátora mesta Leopoldov. 

2. Mesto Leopoldov môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 
poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu3. 

3. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných 
predpisov4.  

 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenia 

 
1. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 69/2009 o plagátových plochách 

v predvolebnom období a všeobecne záväzné nariadenie č. 97/2014 o plagátových plochách 
v predvolebnom období, ktorým sa mení VZN č. 69/2009 o plagátových plochách v predvolebnom 
období. 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 16.7.2018 

uznesením číslo N/40/2018/1. 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 

___________________________ 
Mgr. Terézia Kavuliaková 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené: 18.7.2018 
Zvesené: 

                                                           
3 v zmysle § 27b ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
4 v zmysle § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  


