
Mesto liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
zneni neskoršich predpisova 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 a politických hnutiach v znení 
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta liptovský Mikuláš toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 13/2015!VZN 

o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

v zneni VZN č. 2/2019/VZN zo dň. 11. 02. 2019. 

~Iánok 1 
Základné ustanoven ia 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a upravuje podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampanel pre volby do 
Európskeho parlamentu, volby do orgánov samosprávy obd, volby do orgánov samosprávy krajov 
a vorby do Národnej rady Slovenskej republiky a vorby prezidenta Slovenskej republiky. 

(2) Pre účely tohto nariadenia sa za vo lebné plagáty považujú všetky materiály používané v rámci 
volebnej kampane, ktoré presviedčajú za určitý spôsob hlasovan ia, ktoré sú zamerané na podporu 
alebo slúžia v prospech politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických 
hnuti (ďalej len politický subjekt) a nezávislých kandidátov, smerujúce k propagácii ich činnosti, 
cierov a programu. 

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

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

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

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

Článok 2 
Vyhradené plagátovacie plochy 

(1) Umiestňovať volebné plagáty počas volebnej kampane na verejných priestranstvách je povolené 
len na miestach určených v tomto všeobecne záväznom nariadení. Mimo vyhradených plôch je 
umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve a jeho za riadeniach zakázané. 

(2) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje mesto pre vorby do Európskeho parlamentu 
prenosné plagátovacie plochy nasledovne: 

l Volebná kampaň začina dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhláseni volieb v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky a konči 48 hodin predo dňom konania volieb (§ 2 zákona Č. 181/2014 Z. z.) 



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

B. Námestie osloboditerov, pred budovou Okresného úradu - S modulov, 

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

(3) Na um iest ňovanie volebných plagátov vyhradzuje mesto pre voľby do orgánov samosprávy 
mesta prenosné plagátovacie plochy nasledovne: 

A. Volebný obvod Č. I. Staré Mesto 

Námestie osloboditerov, pred budovou Okresného úradu - 2 moduly 

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

B. Volebný obvod Č. fI. 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, Svätý 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. Iranovo, Ploštín 

Ira novo - ulica Iranovská pri Kultúrnom dome -1 modul 

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

F. Volebný obvod Č. VI. Demänová, Bodice 

Demänová - na križovatke ulíc P. J. Kerna a Demänovskej cesty pri autobusovej zastávke 
- 1 modul 

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

G. Volebný obvod Č. VII. Pa lúdzka, Andice, Benice 

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

Palúdzka - ulica Palúčanská, pri predajni COOP Jednota - 1 modul 

Andice, Senice - na križovatke ulíc Senická 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 mesto pre volby do orgánov samosprávnych 

krajov prenosné plagátovacie plochy nasledovne: 

A. Sldlisko Nábrežie 4. aprfla, pred obchodným strediskom súpisné č. 1998, severná strana - 4 
moduly, 

B. Námestie osloboditerov, pred budovou Okresného úradu - S modulov, 

C. Sídlisko Podbreziny, Sm rečianska ulica, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom - S 
modulov. 

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

(5) Na umiestňovanie volebných plagátov vyhradzuje mesto pre volby do Národnej rady Slovenskej 
republiky prenosné plagátovacie plochy nasledovne: 

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

B. Námestie osloboditerov, pred budovou Okresného úradu - 5 modulov, 

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

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

(6) 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 osloboditerov, pred budovou Okresného úradu - 3 moduly, 

C. Sídl isko Podbreziny, Smrečianska ulica, severovýchodný roh parkoviska pred Tatranom - 3 
moduly. 

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

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

flánok 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

(1) Kandidujúcemu subjektu a nezávislému kandidátovi bude pridelená rovnako vef'ká plocha 
minimálne formátu A4 určená na svoju propagáciu, ktorá bude označená najneskôr nasledujúci 
pracovný deň po rozmiestnení plagátovacích plôch. 

(2) Pre vol'by do Európskeho parlamentu mesto označí miesta na umiest ňovanie volebných plagátov 
na vyhradených plochách poradovým číslom, ktoré je totožné s vyžrebovaným číslom 

zaregistrovaného kandidujúceho politického subjektu. 

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

(4) Pre vo/'by do orgánov samosprávnych krajov mesto označí miesta na umiestňovan ie volebných 
plagátov na vyhradených plochách názvom polit ického subjektu alebo menom nezávislého 
kandidáta . 



(5) Pre volby do Národnej rady Slovenskej republiky mesto označí miesta na umiestňovanie 

volebných plagátov na vyhradených plochách vyžrebovaným poradovým číslom, ktoré je totožné 
s číslom zaregistrovaného kandidujúceho politického subjektu. 

(6) Pre volby prezidenta Slovenskej republiky mesto označí miesta na umiestňovanie volebných 
plagátov na vyhradených plochách priezviskom a menom kandidáta na prezidenta. 

(7) Ak pridelené miesto na umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách politický 
subjekt a nezávislý kandidát nevyužije, takéto miesto zostane vorné a mesto ho nemôže ďa lej 

prideliť inému politickému subjekt u či nezávislému kandidátovi. 

(8) Vzájomne si prelepovať volebné plagáty kandidujúcimi polit ickými subjektmi a nezávislými 
kandidátmi je neprípustné. 

Článok 4 
Kontrola a sankcie 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Liptovskom 
Mikuláši. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť sankcionované ako priestupok proti verejnému 
poriadku pod ra § 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 môze primátor mesta u ložiť pokutu podra § 27b písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638 eur. 

(4) Oprávnenia iných orgánov podra osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným 
nariadením dotknuté. 

Článok 5 
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Mestské zastupiterstvo v liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 10. 12. 201S. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda p latnosť dňom vyvesenia na úradnej tabu li. 

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

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruši všeobecne záväzné 
nariadenie mesta liptovský Mikuláš č. 6j2014!VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred volbami do 
Európskeho parlamentu a volbami do orgánov samosprávy obcí schválené mestským 
zastupiterstvom na jeho zasadnutí dňa 11. 9. 2014. 

Ing. J ~ fáč, PhD. 
prim tor 't'sta 


