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Mestské zastupiteľstvo Podolínec v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm.  
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v súlade s § 16 zákona NR SR 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 uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia Mesta Podolínec č.4/2018 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí v roku 

2018. 
PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
§ 1 

Predmet úpravy 
 
1.Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miesta 
na verejnom priestranstve na území mesta Podolínec určeného na 
vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií 
politických strán (ďalej len strany) a nezávislých kandidátov (ďalej 

len NEKA) pre voľby do orgánov  samosprávy mesta Podolínec 
v r. 2018. 
 

DRUHÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

§ 2 
Organizácia vylepovania volebných plagátov 



 
1.Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné 
plagáty len členovia strany, ktorých členovia kandidujú vo voľbách 

do orgánov samosprávy mesta Podolínec v r. 2018 a NEKA. 
respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto 
subjektov. 
2.Strany a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na 
plnenie práv a povinností vyplývajúcich z toho VZN. 
3.Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca  
vylepovacích miest. 
4.Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Mestský úrad  
v Podolínci /pracovníci Mestskej polície/. 
 

§ 3 
Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 
1.Strany a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných 
priestranstvách len na plochách osobitne určených na vylepovanie 
plagátov označených: „Miesto na umiestňovanie volebných 
plagátov“, (ďalej len vylepovacie plochy). 
2.Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany, 
kandidátov a NEKA, ktorí kandidujú vo voľbách, do orgánov 

samosprávy mesta Podolínec v r. 2018. 

Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti. 
3.Rozmer plochy na umiestňovanie volebných plagátov určí mesto 
ihneď po tom, ako sa stane verejne známym počet 
zaregistrovaných kandidujúcich subjektov 
4.V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na 
umiestnenie volebného plagátu na vyhradenom mieste na verejnom 
priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného  
plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je 
možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných 
kandidujúcich subjektov. 
5.Na území Mesta Podolínec môžu strany a NEKA vylepovať  
volebné plagáty vo vývesných tabuliach umiestnených v meste na 
týchto miestach : 
a/ dve vývesné tabule pri MsÚ Podolínec – Námestie Mariánske 
b/ Úradná tabuľa /dve vývesné plochy /Námestie Mariánske 58/ 
c/ jedna vývesná tabuľa na autobusovom nástupišti - ul.Sv.Anny 
d/ jedna vývesná tabuľa na ul.sv.Anny - pri autobusovej zastávke  



6.V prípade, že tabule určené na vylepovanie volebných plagátov  
budú zaplnené a strana alebo NEKA nemá priestor na umiestnenie 
svojho plagátu je člen strany, alebo NEKA, respektíve osoby, ktoré 
sa preukážu splnomocnením týchto subjektov povinný informovať  
o tejto skutočnosti pracovníkov Mestského úradu v Podolínci.  
7.Vylepovacie plochy sa na miestach na umiestňovanie plagátov 
kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne 
8.Za obsah volebných plagátov umiestňovaných na vyhradených 
miestach zodpovedajú kandidujúce subjekty. 
9.Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných 
priestranstiev je neprípustné.  
10.Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov na brány 
domov, steny budov v súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných 
rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.  
 

§ 4 
 

Podmienky umiestňovania volebných plagátov. 
1.Každý kandidujúci subjekt si zabezpečuje umiestnenie volebných 
plagátov na vlastné náklady. 
2. Každý kandidujúci subjekt môže využiť na umiestňovanie 
volebných plagátov na danom vyhradenom mieste plochu o veľkosti 
maximálne  formátu A3 
 

§ 5 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1.Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili 
volebné plagáty sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty 
odstrániť. 
2.Za porušenie ustanovení tohto VZN môže primátor mesta uložiť 
sankciu podľa osobitného predpisu. 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č4/2018 
 o vylepovaní volebných plagátov bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva Podolínec č.34/2018 zo dňa 28.8.2018 a 
nadobúda účinnosť dňom             .2018 
 
Ing.Daniel Marhevka, v.r. 
primátor mesta 


