
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 5 16 zákona Č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
a o zmene a doplneni zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

SCHVÁLENÉ VZN BOLO

VYVESENÉDŇA. 1512 2019 - -

ZVESENĚ DŇA: e VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE

PODPIS?-
JJ2 2019 Č. 12/2019/VZN

o vyhradení plóch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Článok 1
Úvodné u5tanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a upravuje podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov politických strán, politických hnuti alebo koalícií politických strán a politických hnutí
a nezávislých kandidátov (ďalej len „kandidujúce subjekty“) na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre volby do Európskeho
parlamentu, pre volbu prezidenta Slovenskej republiky, pre volby do orgánov samosprávnych krajov
a pre volby do orgánov samosprávy obcí.

Článok 2

Vyhradenie miesta na umiestnenie volebných plagátov

1. Umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane na verejných priestranstvách je povolené
len na prenosných plagátovacích paneloch určených osobitne na tento účel na miestach určených
v prílohe 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2. Všeobecne závzné nariadenie sa nezaoberá pravidlami umiestňovania volebných plagátov na
sůkromných či súkromne užívaných objektoch.

3. Vyhradené plochy na prenosných plagátovacích paneloch pre účely volebnej kampane sú
kandidujúcim subjektom poskytované mestom bezplatne a počas celej doby volebnej kampane.

4. Prenosné plagátovacie panely budú rozmiestnené na vyhradené miesta podťa príLohy 1 po
zaregistrovaní kandidujúcich subjektov, aby bob možné zabezpečif rozdelenie plochy v rovnakom
pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov a zabezpečiť tak zásadu rovnosti.

5. Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov bude na prenosnom plagátovacom panely
pre kandidujúce subjekty viditeľne rozdelená a označená.

Článok 3

Podmienky umiestňovania volebných plagátov

1. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane si zabezpečujú jednotlivé
kandidujúce subjekty sami a na vlastné náklady.

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov umiestnených na prenosných plagátovacích paneboch
nesie príslušný kandidujúci subjekt.

3. Ak pridelené miesto na umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách kandidujúci
subjekt nevyužije, takéto miesto zostane voíné a mesto ho nemůže ďalej prideliť mému
kandidujúcemu subjektu ani iný kandidujúci subjekt nie je oprávnený ho využiť.



4. Vyhradenú plochu mesto na prenosnom plagátovacom panely viditelne označí:

a) pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky číslom, ktoré je totožné s číslom
zaregistrovaného kandidujúceho subjektu,

b) pre volby do Eurápskeho parlamentu číslom, ktoré je totožné s čislom zaregistrovaného
kandidujúceho subjektu,

c) pre volby prezidenta Slovenskej republiky priezviskom a menom kandidáta na prezidenta,

d) pre volby do orgánov samosprávnych krajov skratkou názvu alebo menom zaregistrovaného
kandidujúceho subjektu, osobitne pre volbu poslancov samosprávneho kraja a osobitne pre
volbu predsedu samosprávneho kraja,

e) pre volby do orgánov samosprávy obci skratkou názvu alebo menom zaregistrovaného
kandidujúceho subjektu, osobitne pre volbu poslancov mestského zastupitelstva a osobitne
pre volbu primátora mesta.

Článok 4

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Liptovský
Mikuláš.

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou může byť sankcionované podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Porušenie ustanoveni tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie móže byť sankcionované podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskoršich predpisov.

4. Oprávnenia mých orgánov podYa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným
nariadením dotknuté.

Článoks

Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Mestské zastupitelstvo v Uptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadeni dňa 12. 12. 2019.

2. Všeobecne závázné nariadenie nadobúda platnosť dňom v‘qvesenia na úadnej tabuli.

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

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradeni plůch na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v znení VZN Č. 2/2019/VZN.

JIIESI° Ing. Ján BlcFáč, PhD.
primátor njesta



Príloha 1 VZN Č. 12/2019/VZN

Rozmiestnenie prenosných plagátovacích panelov pre umiestňovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane v meste Liptovský Mikuláš

1. Pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky, volby do Európskeho parlamentu, volby
prezidenta Slovenskej republiky, volby do orgánov samosprávnych krajov budú prenosné
informačné panely umiestnené na nasledovných miestach:

a) Sidlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné Č. 1998, severná strana

b) Námestie osloboditeľov, pred budovou okresného úradu

c) Sídlisko Podbreziny, Smrečianska ulica, 5everovýchodný roh parkoviska pred Tatranom

2. Pre volby do orgánov samosprávy obcí budú prenosné informačně panely umiestnené na
nasledovných miestach:

A. Volebný obvod č. I. Staré Mesto

- Námestie osloboditeľov, pred budovou okresného úradu

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

B. Volebný obvod Č. II. Vrbica—Nábrežie

- Sídlisko Nábrežie 4. apríla, pred obchodným strediskom súpisné Č. 1998, severná strana

- Sidlisko Dr. Aurela Stodolu, pred obchodným strediskom Vrbica —južná Strana

C. Volebný obvod Č. lIl. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan

- Sídlisko Podbreziny, ulica Smrečianska, severov‘ýchodný roh parkoviska pred Tatranom

- Sidlisko Podbreziny, ulica Hrušková, pri predajni Coop Jednota

D. Volebný obvod Č. IV. OkoliČné, Stošice

- ulica OkoliČianska, pri autobusovej zastávke pri ZŠ

E. Volebný obvod č. V. lranovo, Ploštín

- lľanovo - ulica líanovská pri kultúrnom dome

- Ploštin — ulica Hlavná, pri predajni COOP Jednota

F. Volebný obvod Č. VI. Demänová, Bodice

- Demänová — na križovatke ulíc P. J. Kerna a Demnovskej cesty pri autobusovej zastávke

- Bodice — ulica Bodická pri obchode, otočka autobusov

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

- Palúdzka — ulica Palúčanská pri kultúrnom dome v m.č. Palúdzka

- Palúdzka— ulica Palúčanská, pri predajni COOP Jednota

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

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

- Liptovská Ondrašová — ulica Ondrašovská pri autobusovej zastávke pri evanjelickom

kostole


