
SCHVÁLENÉ VZN BOLO 
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
PODŕtfftsto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

á~j znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách apolitických hnutiach v znení 
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

1 2 02 2019
2 7 02 2019

O'

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2019/VZN

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 

č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách

Článok 1
Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 1 Základné ustanovenia sa na konci vety dopĺňa „ a voľby prezidenta Slovenskej republiky".

2. V článku 2 Vyhradené plagátovacie plochy sa dopĺňa bod (6), ktorý znie:

„Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje mesto pre voľby prezidenta Slovenskej 
republiky prenosné plagátovacie plochy nasledovne:

A. Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana -3 
moduly,

B. Námestie osloboditeľov, pred budovou Okresného úradu - 3 moduly,
C. Sídlisko Podbreziny, Smrečianska ulica, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom - 3 

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

3. V článku 2 Vyhradené plagátovacie plochy sa bod (6) označuje ako bod (7).

4. V článku 3 Zabezpečenie zásady rovnosti sa dopĺňa bod (6), ktorý znie:

„Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky mesto označí miesta na umiestňovanie volebných 
plagátov na vyhradených plochách priezviskom a menom kandidáta na prezidenta. „

5. V článku 3 Zabezpečenie zásady rovnosti sa body (6) a (7) označujú ako body (7) a (8).

Článok 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
dňa 11.02.2019.

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť 
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.



3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách.

4. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

Ing.
primátor mesta


