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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, za účelom zabezpečenia zásady rovnosti pri umiestňovaní volebných 
plagátov počas kampane, s použitím zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej 
republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších 
predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA Liptovský Mikuláš 

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  

 
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane alebo kampane pred referendom 

na verejných priestranstvách je povolené len na miestach určených v tomto všeobecne 
záväznom nariadení. Mimo vyhradených plôch je umiestňovanie volebných plagátov na 
verejnom priestranstve zakázané. 

 
(2) Časom volebnej kampane alebo kampane pred referendom sa rozumie obdobie pred 

konaním volieb alebo referenda,  ktoré je upravené v osobitných právnych predpisoch.1) 
 

(3) Pre účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý prezentuje 
politickú stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a politických hnutí alebo 
nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách, alebo plagát, ktorý presviedča za určitý 
spôsob hlasovania v referende. 

 
(4) Umiestňovanie volebných plagátov oprávnenými osobami podľa čl. 1 ods. (3) na 

vyhradených plochách počas volebnej kampane alebo kampane pred referendom 
nepodlieha poplatkovej  povinnosti. Poplatkovú povinnosť za umiestňovanie plagátov 
prostredníctvom správcu vyhradených plôch upravuje osobitný právny predpis.2)  

 
                                                     
1)  Napríklad: zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom 
hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.  

2)   Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2000/VZN o podmienkach vylepovania plagátov na 
verejných priestranstvách. 
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(5) Pravidlá umiestňovania volebných plagátov mimo verejných priestranstiev, ale viditeľných 
z verejných priestranstiev, upravujú osobitné právne predpisy.3) 

 

Článok 2 
Vyhradené plochy 

(1) Dvojrozmerné plagátovacie plochy umiestnené na objektoch pevne spojených so zemou 
(formát malý - 75 x 115 cm, formát veľký -195 x 115 cm ) 

a) Ul. Palúčanská - 1 zariadenie na oplotení Nemocnice s poliklinikou pri vstupe do areálu 
(formát veľký), 

b) Ul. Tomášikova - 1 zariadenie na rohu predajne AUTO MARKET pri Okresnom súde 
(formát malý), 

c) Námestie mieru – 2 zariadenia na budove Knižnice G.F.B., západná strana (formát 
veľký), 

d) Baťova ulička - 2 zariadenia v pasáži podchodu, Námestie osloboditeľov 7/68 (1 formát 
veľky, 1 formát malý), 

e) Ul. Stodolovcov - 1 zariadenie na fasáde objektu, Ul. 1. mája 45/138, východná strana 
(formát veľký), 

f) Rachmaninovo námestie - 1 zariadenie na rohu predajne POTRAVINY, južná strana 
(formát veľký),  

g) Sídlisko A. Stodolu, Ul. Za Havlovci - 2 zariadenia na objekte ÚDRŽBÁRSKE 
STREDISKO SBD (1 formát veľký, 1 formát malý), 

h) Sídlisko A. Stodolu - 2 zariadenia na objekte predajne múčnych výrobkov, západná 
strana, pri bloku A1 (1 formát veľký, 1 formát malý), 

i) Ul. Kollárova - 1 zariadenie na objekte predajne POTRAVINY MIX pri ev. kostole, 
východná strana (formát zväčšený), 

j) Sídlisko Podbreziny-SEVER - 2 zariadenia na objekte plynovej kotolne, Ul. Hrušková (1 
formát veľký, 1 formát malý). 

 
(2) Dvojrozmerné plagátovacie plochy umiestnené na samostatných nosičoch (formát –  122 

x 178 cm)  
a) Sídlisko Podbreziny-JUH – 1 zariadenie pri parkovisku Obchodné centrum VERIMEX a 1 

zariadenie pri parkovisku ŠPORTHOTEL TATRAN, 
b) Sídlisko Podbreziny-SEVER – 1 zariadenie pri parkovisku Obchodné centrum COOP 

JEDNOTA, 
c) mestská časť Palúdzka, Ul. Palúčanská – 2 zariadenia parkovisko pred Nemocnicou s 

poliklinikou, 
d) Ulica Kollárova – 1 zariadenie pri autobusovej zastávke GEODÉZIA. 

    
(2) Trojrozmerné „valcové“ plagátovacie plochy (rozmer vyhradenej plochy valca - 320 x 200 

cm ) 
a) Ul. Hodžova - 1 zariadenie pred predajňou POTRAVINY pri benzínovom čerpadle, 
b) Námestie mieru - 2 zariadenia, severná a východná strana námestia, 
c) Námestie osloboditeľov - 1 zariadenie pred budovou Obvodného úradu, južná strana, 
d) Ul. 1. mája - 1 zariadenie pred predajňou MÄSO-ÚDENINY POĽANA pri TRANOSCIU, 
e) Rachmaninovo námestie - 1 zariadenie na autobusovej zastávke,  
f) m. č. Okoličné - 1 zariadenie pri autobusovej zastávke ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 
g) Sídlisko Podbreziny-JUH - 1 zariadenie na autobusovej zastávke, 
h) Sídlisko Podbreziny-SEVER - 1 zariadenie na autobusovej zastávke.     

 
(3) Počet vyhradených plagátovacích plôch, ktoré sú uvedené v čl. 2 ods. (1) a ods. (2), 

môže mesto rozšíriť o prenosné plagátovacie plochy, ktoré umiestni na verejných 
                                                     
3)  Napríklad zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.    
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priestranstvách a spevnených rozptylových plochách tak, aby ich počet v každej lokalite 
zodpovedal zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.  

 
Článok 3 

Osobitné ustanovenia 
 

(1) V záujme dodržania zásad rovnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí 
alebo ich koalícií, nezávislých kandidátov a v záujme vytvorenia optimálnych podmienok pre 
subjekt, na návrh ktorého sa vyhlasuje referendum, zvolá mesto Liptovský Mikuláš najmenej 7 dní 
pred začiatkom kampane stretnutie všetkých splnomocnených zástupcov politických subjektov, 
nezávislých kandidátov, zástupcov petičných výborov, ktorých kandidátne listiny boli 
zaregistrované, a ktoré pôsobia v okrese Liptovský Mikuláš, kde dohodne rovnomerné rozdelenie 
vyhradených plôch medzi kandidujúce subjekty. O dohodnutom rozdelení vyhradených plôch 
mesto Liptovský Mikuláš vyhotoví písomný záznam. Dohodu potvrdia svojím podpisom 
splnomocnení zástupcovia všetkých  prítomných  subjektov. 

(2) Za dodržanie zásad rovnosti využívania vyhradených plôch, dohodnutých podľa tohto 
článku, zodpovedajú kandidujúce politické subjekty, nezávislí kandidáti alebo petičné výbory. 
 

 
Článok 4 

Kontrola a sankcie 
 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a Mestská polícia Liptovský Mikuláš. 
 

(2) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia bude postihnutá za 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. 8 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6638 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 29. apríla 2004. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
Článok 6 

 
Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1998/VZN o vymedzení miest na vylepovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a do 
orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš. 
 
 
 
 
 

Článok 7 
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     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 
 
 
 
                                                                            MUDr. Alexander Slafkovský v. r.   
                                                                                         primátor mesta  
 
 


