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NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M E S T S K É H O   Z A S T U P I T E Ľ S T V A  
 

zo dňa 12. 12. 2019  číslo     /2018 

K bodu:    Protest prokurátora proti VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN  

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

I. berie na vedomie 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 
13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 
2/2019/VZN 

II. konštatuje, že 

1. MsZ v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 13/2015/VZN dňa 10. 12. 2015, 
v znení VZN č. 2/2019/VZN zo dňa 11. 02. 2019.  

2. prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš na základe podnetu poslanca MsZ v Liptovskom Mikuláši 
Mgr. Vincenta Kultana k preskúmaniu súladu všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015/VZN v znení VZN č. 
2/2019/VZN s právnymi predpismi vyššej právnej sily podal proti uvedenému VZN protest 

3. účelom ustanovení VZN č. 13/2015/VZN v znení VZN č. 2/2019/VZN, proti ktorému prokurátor podal protest je 
stanovenie a upravenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane pri zachovaní zásady rovnosti kandidujúcich subjektov v súlade 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 politických hnutiach 
v znení neskorších predpisov,  
 

III. vyhovuje  

protestu  prokurátora  Okresnej prokuratúry  Liptovský Mikuláš č. Pd 121/19/5505-2 zo dňa 23. 08. 2019 proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN. 

IV. odporúča 

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš 
pripraviť na prerokovanie návrh VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách a návrh na zrušenie  všeobecne záväzného nariadenie č. 13/2015/VZN v znení VZN č. 2/2019/VZN   

 

  Ing. Ján Blcháč, PhD. 
Dátum podpisu uznesenia: .......................................                          primátor mesta 



 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe podnetu Mgr. Vincenta Kultana zo dňa 19. 08. 2019 prokurátor Okresnej prokuratúry Liptovský 

Mikuláš preskúmal zákonnosť VZN č. 13/2015/VZN zo dňa 10. 12. 2015 o vyhradení plôch na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN č. 2/2019/VZN zo dňa 11. 02. 2019 (ďalej len „VZN), 

pričom skonštatoval, že jeho prijatím bolo porušené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v spojení so znením § 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).  Protest prokurátora bol 

registratúrou mestského úradu zaevidovaný dňa 26. 08. 2019.  

Podľa § 16 zákona o volebnej kampani „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 prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti 

kandidujúcich subjektov“.   

Prokurátor vo svojom proteste poukazuje na to, že mesto v prijatom VZN nad rámec a bez príslušného 

splnomocnenia podzákonným právnym predpisom upravilo a zadefinovalo slovné spojenie „volebný plagát“, 

pričom právny poriadok Slovenskej republiky spojenie „volebný plagát“ bližšie nedefinuje a obec ani s odkazom 

na obsah úpravy § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení v spojení so znením § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení 

neoprávňuje chýbajúcu legálnu definíciu tohto slovného spojenia dopĺňať. Prokurátor vo svojom proteste dal do 

pozornosti, že akákoľvek legálna definícia slovného spojenia „volebný plagát“ nevyplývajúca z právneho poriadku 

Slovenskej republiky je spôsobilá negatívne zasiahnuť do zásad rovnosti kandidujúcich subjektov nakoľko môže 

dôjsť k disproporciám v záveroch, čo je a čo nie je volebným plagátom.  

Zároveň namieta zadefinovanú povinnosť v článku 1 bode 5 VZN na preukázanie sa osoby uskutočňujúcej 

vylepovanie volebných plagátov mať pri sebe poverenie udelené jej politickým subjektom, či nezávislým 

kandidátom, nakoľko osoba priamo vylepujúca plagát vylepí volebný plagát v mieste preň mestom určenom, 

v takomto prípade neexistuje z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky zákonný dôvod preto, aby 

oprávnenosť konania súladného so zákonom preukazovala jednotke územnej samosprávy predložením poverenia 

na takúto činnosť, pričom mesto je spôsobilé vyvodiť priestupkovo právnu zodpovednosť osoby vylepujúcej 

volebný plagát, ako je to skonštatované v ustanovení čl. 4 ods. 3 VZN.  

Na základe týchto skutočností prokurátor dospel k záveru, že VZN trpí právnymi vadami, ktorými boli 

porušené ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení a § 16  zákona o volebnej kampani a navrhol 

predmetné VZN uviesť do súladu so zákonom, resp. odstrániť zistené nedostatky.  

Protestu prokurátora odporúčame vyhovieť, napadnuté VZN zrušiť a následne prijať nové VZN, ktoré bude 

v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  


