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-  N Á V R H  - 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce  
č.     /2014 

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane  

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 
vydaní VZN č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 
volebnej kampane. 
 

Čl.  1 
Účel nariadenia 

 
1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej 
kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícií a nezávislých 
kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách v meste Zlaté Moravce v čase volebnej kampane: 

a) volieb prezidenta SR 
b) volieb do Národnej rady SR, 
c) volieb do Európskeho parlamentu 
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov, 
e) volieb do orgánov samosprávy obcí. 
 

2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície 
alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na  podporu alebo slúžiaca 
na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou 
umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách 
mesta. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná 
legislatíva SR. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 
politických strán alebo koalícií. 
 
3.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie predvolebných plagátov na 
informačných a reklamných zariadeniach (bilboardy), zvonka alebo zvnútra súkromných či 
súkromne užívaných objektov a súkromných objektov vo vlastníctve fyzických osôb a 
právnických osôb (okrem miest a plôch uvedených v čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia) na území 
mesta Zlaté Moravce. 

  
Čl.  2 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 
 

1.     Umiestňovať volebné plagáty na vyhradených miestach v meste Zlaté Moravce je možné 
iba počas volebnej kampane, pričom musia byť dodržané lehoty plynúce pre volebné 
kampane podľa platnej legislatívy. 

 
 



2. Na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta 
Zlaté Moravce sú vyhradené nasledovné miesta a plochy:  
 
a) v meste Zlaté Moravce: 
 aa) betónové skruže: 
- 1 x betónová skruž pred budovou „Kocka“ – Duklianska ul.  
- 1 x betónová skruž medzi OD Tekov a predajňou drogérie – Hviezdoslavova ul.   
- 1 x betónová skruž SAD – Námestie hrdinov  
- 1 x betónová skruž pri  bývalej Večierke – SAD zastávka – Továrenská ul.  
- 2 x betónová skruž pri Železničnej stanici- Ul. Martina Benku  
- 1 x betónová skruž pri budove polikliniky – Bernolákova ul.  
 

ab) plechové tabule: 
- 1 x tabuľa medzi potravinami a pohostinstvom – Ul. 1.mája  
- 1 x tabuľa pred bytovým domom– Hviezdoslavova ul. č.73 A 
- 1 x tabuľa pri zastávke MHD -MŠ Žit. Nábrežie 
- 1 x tabuľa pred bytovým domom -Kalinčiakova ul. 
- 2 x tabuľa Továrenská ul. č. 49  
- 1 x tabuľa pri Gymnáziu J. Kráľa - Ul. SNP 
- 1 x tabuľa oproti Dennému centru -Mojmírova ul. 
 
b) v mestskej časti Chyzerovce :  
-  1 x betónová skruž pri hostinci  Chyzerovecká ul 
 
c) v mestskej časti Prílepy :  
- 1 x tabuľa pri hostinci – Hlavná ulica – Prílepy  
- 2 x betónová skruž pri hostinci – autobusová zastávka SAD – Hlavná ulica. 
 
3. Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných 
priestranstvách v meste Zlaté Moravce mimo miest a plôch vyhradených v čl. 2 ods. 2 tohto 
nariadenia je zakázané. 
 
4. Plochy a miesta vymedzené v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia na umiestňovanie 
predvolebných plagátov sa  kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne. 
 
 

Čl.  3 
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov 

 
1. Vylepovanie a údržba predvolebných plagátov počas volebnej kampane na plochách 
určených na vylepovanie plagátov v čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia, je vecou každého 
kandidujúceho subjektu. Kandidujúce subjekty zabezpečujú vylepovanie predvolebných 
plagátov na vlastné náklady.  
 
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.  
 
3. Odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci 
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, to v lehote do 10 dní od skončenia volebnej 
kampane. 

 



Čl. 4 
Kontrola dodržiavania ustanovení 

  
     Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:  
           a) zamestnanci mestského úradu v Zlatých Moravciach, 
           b) poslanci mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, 
           c) príslušníci Mestskej polície v Zlatých Moravciach. 
 

Čl. 5 
Sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
2.  Za porušenie tohto VZN možno v zmysle §86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uloží v blokovom konaní blokovú 
pokutu do výšky 33,00 EUR príslušníkmi Mestskej polície v Zlatých Moravciach. 
 
3.  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 
VZN môže primátor mesta v súlade s §13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uloží pokutu do výšky 6 638,00 
EUR. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto nariadení na ..... 

zasadnutí dňa ............... číslom uznesenia ..... 
 
2.  Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté 
Moravce a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od ........ do . 
 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym  dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta Zlaté Moravce. 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc.  
        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce  

č.     /2014 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

v čase volebnej kampane 
 
          
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na 
vydaní VZN č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 
volebnej kampane. 
 
 Obec vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov podľa legislatívy . Jej 
využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých 
kandidátov. 
 

Na základe uvedeného je potrebné prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 
určia plochy na vylepovanie predvolebných plagátov a určia sa pravidlá ich vylepovania.   
Preto bol pripravený tento návrh nariadenia, ktorý tieto plochy a pravidlá určuje.  

 
Toto VZN upravuje umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
verejných priestranstvách v meste Zlaté Moravce v čase volebnej kampane: 

a) volieb prezidenta SR 
b) volieb do Národnej rady SR, 
c) volieb do Európskeho parlamentu 
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov, 
e) volieb do orgánov samosprávy obcí 
 
Obsah tohto nariadenia je v  súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Návrh tohto nariadenia nebude mať negatívny vplyv na rozpočet mesta Zlaté Moravce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2014  
z 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 31.03.2014 
 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie 
volebných plagátov v čase volebnej kampane 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 33. zasadnutí MZ konaného dňa 
31.03.2014 
p r e r o k o v a l o 
návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane 
s ch v a ľ u j e 
VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane 

 
 
 

 

V Zlatých Moravciach dňa 31.03.2014 
 
 
                                Ing. Peter Lednár, CSc. 
                primátor mesta 
 
 
 
 
 
 


