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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zosúladenie platného všeobecne záväzného nariadenia o plagátových plochách v predvolebnom 

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

Z.z. o politických stranách a a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

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

o politických stranách a a politických hnutiach v znení neskorších predpisov obec všeobecne 

záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Vyhradená plocha musí zodpovedať 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 

 

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

o politických stranách a a politických hnutiach v znení neskorších predpisov – výňatok 

 

§ 16  Umiestňovanie volebných plagátov 

Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne 

záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

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

orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 

subjektov. 

 

 

Mesto Leopoldov Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2009 o plagátových plochách 

v predvolebnom období v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 97/2014 o plagátových 

plochách v predvolebnom období, ktorým sa mení VZN č. 69/2009 o plagátových plochách 

v predvolebnom období  určilo na vylepovanie volebných plagátov nasledovné plochy: 

- plagátový stĺp na Gucmanovej ulici  pri MsÚ 

- plagátový stĺp na Nádražnej ulici pred ŽST 

- plagátový stĺp na Hurbanovej ulici pri mestskej tržnici 

- plagátová plocha na Nám. sv. Ignáca (pred predajňou Hamo). 

 

Vzhľadom na to, že vyhradená plocha kandidujúcich subjektov musí zodpovedať zásadám rovnosti, 

v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení číslo 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov 

(ďalej len „VZN“) sú navrhnuté informačné stojany na umiestňovanie volebných plagátov 

v predvolebnom období, ktoré budú nainštalované pred začiatkom volebnej kampane na Nám. sv. 

Ignáca a zároveň bude označená vyhradená plocha kandidujúcim subjektom na umiestňovanie 

volebných plagátov podľa zásady rovnosti. 

 

Navrhovaným VZN sa zrušuje doteraz platné VZN 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 

 

Návrh VZN  číslo 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov bol vyvesený na úradnej tabuli 

mesta dňa 08.06.2018 a týmto dňom bol aj zverejnený na internetovej stránke mesta.  

 

V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína 

plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

mestskom úrade. Do dnešného dňa nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu VZN. 

  

Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods.7 

zákona o obecnom zriadení). Schválený návrh VZN Mestským zastupiteľstvom sa musí vyhlásiť. 

Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní; účinnosť 

nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom prijať Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov číslo 128/2018 

o umiestňovaní volebných plagátov. 

 

Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

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

plagátov. 


