
SCHVÁLENÉ VZN BOLO 
VYVESENÉ DŇA: 1 5 -12" 2015 
ZVESENÉ D 3 0 -12- 2015 
PODPIS: (J 

Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znění neskorších predpisov avsúlade s ustanovením § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. ovolebnej 
kampani a o zmene a doplnění zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
v znění neskorších predpisov vydává pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

o vyhradení ploch ria umiestňovanie volebných plagátov na veřejných priestranstvách 

(1) Všeobecne závazné nariadenie vyhradzuje miesta a upravuje podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na veřejných priestranstvách počas volebnej kampaně1 pre voíby do 
Európskeho parlamentu, voíby do orgánov samosprávy obcí, voíby do orgánov samosprávy 
krajov a voíby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

(2) Pre účely tohto nariadenia sa za volebné plagáty považujú všetky materiály používané v rámci 
volebnej kampaně, ktoré presviedčajú za určitý spósob hlasovania, ktoré sú zamerané na 
podporu alebo slúžia v prospěch politickej strany, politického hnutia, koalície politických stráň a 
politických hnutí (ďalej len politický subjekt) a nezávislých kandidátov, smerujúce k propagácii 
ich činnosti, cieíov a programu. 

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

(4) Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampaně si zabezpečujú jednotlivé politické 
subjekty a nezávislí kandidáti sami a na vlastně náklady. 

(5) Oprávněnou osobou na umiestňovanie volebných plagátov (ďalej len oprávněná osoba) je osoba 
poverená touto činnosťou politickým subjektom a nezávislým kandidátom. Na požiadanie 
zamestnancami vykonávajúcimi kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávněná osoba 
povinná předložit' toto poverenie k nahliadnutiu. Oprávněnou osobou je aj sám nezávislý 
kandidát. 

(6) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách počas volebnej kampaně 
nepodlieha poplatkovej povinnosti. 

(1) Umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampaně na veřejných priestranstvách je povolené 
len na miestach určených v tomto všeobecne záváznom nariadení. Mimo vyhradených ploch je 
umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve a jeho zariadeniach zakázané. 

(2) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje město pre voíby do Európskeho parlamentu 
přenosné plagátovacie plochy následovně: 

A. Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana -4 
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moduly, 

1 Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlášení volieb vZbierke zákonov Slovenskej 
republiky a končí 48 hodin predo dňom konania volieb (§ 2 zákona č. 181/2014 Z. z.) 



B. Námestie osloboditelov, pred budovou Okresného úřadu - 5 modulov, 

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

(3) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje město pre volby do orgánov samosprávy 
města přenosné plagátovacie plochy následovně: 

A. Volebný obvod č. I. Staré Město 

Námestie osloboditeltov, pred budovou Okresného úřadu - 2 moduly 

ul. 1. mája, autobusová zastávka pri STOP.SHOPe (pod bytovkami) - 2 moduly 

B. Volebný obvod č. II. Vrbica - Nábrežie 

Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana 
- 2 moduly 

Sídlisko Dr. Aurela Stodolu, pred obchodným strediskom Vrbica - južná strana - 2 
moduly 

C. Volebný obvod č. III. Podbreziny, Vitálišovce, Svátý Štefan 

Sídlisko Podbreziny, ulica Smrečianska, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom -
2 moduly 

Sídlisko Podbreziny, ulica Hrušková, pri predajni COOP Jednota - 2 moduly 

D. Volebný obvod č. IV. Okoličné, Stošice 
ulica Okoličianska, pri autobusovej zastávke pri ZŠ -1 modul 

E. Volebný obvod č. V. Nanovo, Ploštin 

líanovo - ulica liánovská pri Kultúrnom dome -1 modul 

Ploštin - ulica Hlavná, pri predajni COOP Jednota - 1 modul 

F. Volebný obvod č. VI. Demanová, Bodice 

Demánová - na križovatke ulic P. J. Kerna a Demánovskej cesty pri autobusovej 
zastávke -1 modul 

Bodice - ulica Bodická pri obchode, otočka autobusov -1 modul 

G. Volebný obvod č. VII. Palúdzka, Andice, Benice 

Palúdzka - ulica Palúčanská pri kultúrnom dome v Palúdzke - 2 moduly 

Palúdzka - ulica Palúčanská, pri predajni COOP Jednota - 2 moduly 

Andice, Benice - na križovatke ulic Benická a Pod hájikom pri autobusovej zastávke - 1 
modul 

H. Volebný obvod č. VIII. Liptovská Ondrašová, Ráztoky 

Liptovská Ondrašová - ulica Ondrašovská pri autobusovej zastávke pri evanjelickom 
kostole -1 modul 



(4) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje město pre volby do orgánov samosprávných 
krajov přenosné plagátovacie plochy následovně: 

A. Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana -4 
moduly, 

B. Námestie osloboditeíov, pred budovou Okresného úřadu - 5 modulov, 

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

D. Palúdzka - ulica Palúčanská pri kultúrnom dome v Palúdzke -1 modul 

(5) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje město pre volby do Národnej rady Slovenskej 
republiky přenosné plagátovacie plochy následovně: 

A. Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana -4 
moduly, 

B. Námestie osloboditeíov, pred budovou Okresného úřadu - 5 modulov, 

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

D. Palúdzka - ulica Palúčanská pri kultúrnom dome v Palúdzke -1 modul 

(6) Plagátovacie plochy budú rozmiestnené na vyhradené miesta najneskór 30 dní predo dňom 
konania volieb. 

Článok 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

(1) Kandidujúcemu subjektu a nezávislému kandidátovi bude pridelená rovnako veíká plocha 
minimálně formátu A4 určená na svoju propagáciu, ktorá bude označená najneskór nasledujúci 
pracovný deň po rozmiestnení plagátovacích ploch. 

(2) Pre volby do Európskeho parlamentu město označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov 
na vyhradených plochách pořadovým číslom, ktoré je totožné s vyžrebovaným číslom 
zaregistrovaného kandidujúceho politického subjektu. 

(3) Pre volby do orgánov samosprávy obcí město označí miesta na umiestňovanie volebných 
plagátov na vyhradených plochách názvom politického subjektu alebo menom nezávislého 
kandidáta. 

(4) Pre volby do orgánov samosprávných krajov město označí miesta na umiestňovanie volebných 
plagátov na vyhradených plochách názvom politického subjektu alebo menom nezávislého 
kandidáta. 

(5) Pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky město označí miesta na umiestňovanie 
volebných plagátov na vyhradených plochách vyžrebovaným pořadovým číslom, ktoré je totožné 
s číslom zaregistrovaného kandidujúceho politického subjektu. 

(6) Ak pridelené miesto na umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách politický 
subjekt a nezávislý kandidát nevyužije, takéto miesto zostane voíné a město ho nemóže ďalej 
prideliť inému politickému subjektu či nezávislému kandidátovi. 

(7) Vzájomne si prelepovať volebné plagáty kandidujúcimi politickými subjektmi a nezávislými 
kandidátmi je nepřípustné. 



Článek 4 
Kontrola a sankcie 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávněná vykonávat' Městská polícia v Liptovskom 
Mikuláši. 

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

(3) Právnickej osobě alebo fyzickej osobě oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia tohto 
nariadenia može primátor města uložit' pokutu podia § 27b písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znění neskorších predpisov až do výšky 6 638 eur. 

(4) Oprávnenia iných orgánov podlá osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne závazným 
nariadením dotknuté. 

Článok 5 
Spoločné, závěrečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom 
nariadení dňa 10.12. 2015. 

(2) Všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

(3) Všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnost' pátnástym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli města. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa ruší všeobecne závazné 
nariadenie města Liptovský Mikuláš č. 6/2014/VZN o vyhradení ploch na umiestňovanie 
volebných plagátov a iných nosičov informácií na veřejných priestranstvách počas kampaně pred 
volbami do Európskeho parlamentu a volbami do orgánov samosprávy obcí schválené městským 
zastupiteistvom na jeho zasadnutí dňa 11. 9. 2014. 


