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Dôvodová správa 

  

Mesto Liptovský Mikuláš má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004/VZN o vyhradení 

plôch na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbami do Národnej rady 

Slovenskej republiky, pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš, pred voľbami 

do Európskeho parlamentu, pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a pred konaním referenda, 

ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí dňa 29. 4. 2004. 

Každé voľby samostatne sú upravené svojim volebným zákonom. Jedine však zákon č. 331/2003 

Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov v § 19, ods. 7 a zákon č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v § 30 ods. 10 

ukladá mestu povinnosť vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane formou všeobecne záväzného 

nariadenia.  

§ 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 

„Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno 

začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne 

záväzným nariadením. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 

politických strán alebo koalícií.“ 

 

§ 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb.  

„Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane 

možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám 

rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo 

iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.“ 

 

V súvislosti s blížiacim sa termínom konania volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa 

uskutočnia 24. 5. 2014, vzišla potreba aktualizovať platné VZN č. 5/2004/VZN vzhľadom na to, že 

niektoré jeho ustanovenia už nie sú platné a aktuálne. Návrh predkladaného nového VZN, ktorým sa 

VZN č. 5/2004 ruší, predkladáme v súlade so zákonom o voľbách do Európskeho parlamentu pri 

dodržaní zásady rovnosti  kandidujúcich politických strán alebo koalícií.   

 

  



Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 19 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho 
parlamentu v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš 
 

NÁVRH 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. ....../2014/VZN 

 

o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 

(1) Pre účely tohto nariadenia sa za volebné plagáty a iné nosiče informácií považujú všetky 
materiály používané v rámci volebnej kampane 1, ktoré presviedčajú za určitý spôsob hlasovania, 
ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžia v prospech politickej strany, politického hnutia, 
koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len politický subjekt).  

(2) Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených plochách možno začať 21 
dní predo dňom volieb.  

(3) Plagátovacou plochou sa pre účely tohto nariadenia považuje vyhradená plocha na 
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií.  

(4) Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane si zabezpečujú jednotlivé politické 
subjekty sami a na vlastné náklady.  

(5) Oprávnenou osobou na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií (ďalej len 
oprávnená osoba) je osoba poverená touto činnosťou politickým subjektom. Na požiadanie 
zamestnancami vykonávajúcimi kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená osoba 
povinná predložiť toto poverenie k nahliadnutiu.  

(6) Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na vyhradených plochách počas 
volebnej kampane nepodlieha poplatkovej  povinnosti.  

 
Článok 2 

Vyhradené plagátovacie plochy 

(1) Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií počas volebnej kampane na verejných 
priestranstvách je povolené len na miestach určených v tomto všeobecne záväznom nariadení. 
Mimo vyhradených plôch je umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
verejnom priestranstve a jeho zariadeniach zakázané. 

(2) Na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií vyhradzuje mesto prenosné 
plagátovacie plochy nasledovne:  

1. Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana  – 4 
moduly, 

2. Námestie mieru, pred budovou Domu služieb, južná strana – 5 modulov, 

3. Sídlisko Podbreziny, Smrečianska ulica, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom - 5 
modulov. 

                                                           
1
 Čas volebnej kampane upravuje § 19 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 



Článok 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti  

(1) Kandidujúcemu subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha určená na svoju propagáciu, ktorá 
bude označená najneskôr 1 deň pred začiatkom volebnej kampane. 

(2) Mesto označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
vyhradených plochách poradovým číslom, ktoré je totožné s číslom zaregistrovaného 
kandidujúceho politického subjektu.  

(3) Ak pridelené miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
vyhradených plochách politický subjekt nevyužije, takéto miesto zostane voľné a mesto ho 
nemôže ďalej prideliť inému politickému subjektu. 

(4) Vzájomne si prelepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií kandidujúcimi politickými 
subjektmi je neprípustné. 

  
Článok 4 

Kontrola a sankcie 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Liptovskom 
Mikuláši. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť sankcionované ako priestupok proti verejnému 
poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov.  

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia tohto 
nariadenia môže primátor mesta uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 eur. 

(4) Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným 
nariadením dotknuté. 

 
Článok 5 

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 3. 4. 2014. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2004/VZN schválené mestským 
zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš na jeho zasadnutí dňa 29. 4. 2004. 
 

 
 
 
 
 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta  

 


