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Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 1/2021 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane na území mesta Podolínec 
 

 

 

VZN č. 1/2021 Dátum 

Vypracoval: JUDr. Lukáš Antoni 17.1.2021 

Schválil: Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 
Uznesenie č.: 

321/2021 
04.03.2021 



Mestské zastupiteľstvo v Podolínci (ďalej len „MsZ“) v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 sa uznáša na tomto Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Podolínec o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 
kampane na území mesta Podolínec (ďalej len „VZN“): 

Čl. I. 
Účel nariadenia 

Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách v meste Podolínec počas volebnej kampane pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov 
samosprávy obcí. 

Čl. II. 
Určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

Na umiestňovanie volebných plagátov sú určené vývesné tabule umiestnené na Námestí 
Mariánskom (pred domom č. 58 a vedľa domu so súpisným č. 68). 
 

Čl. III. 
Podmienky umiestňovania volebných plagátov 

1. Umiestnenie volebných plagátov na vyhradené plochy zabezpečujú zamestnanci Mesta 
Podolínec. 

2. Plochy na umiestňovanie volebných plagátov sa poskytujú počas volebnej kampane 
kandidujúcim subjektom bezplatne. Tlač a doručenie volebných plagátov mestu 
zabezpečujú kandidujúce subjekty na svoje náklady. 

3. Každému kandidujúcemu subjektu je k dispozícii rovnako veľká plocha. 

4. Plocha na umiestňovanie volebných plagátov bude každému kandidujúcemu subjektu 
k dispozícii počas celého trvania volebnej kampane a nie je ju možné použiť na 
umiestňovanie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov, ak kandidujúci 
subjekt, ktorému bola táto plocha určená, túto možnosť nevyužije. 

5. Za obsah volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt. 

Čl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 4/2018 o vylepovaní 
volebných plagátov. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 04.03.2021 
uznesením č. 321/2021. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 
 
 

        Mgr. Jaroslav Seman 
             primátor mesta 


