
VŠEOBECNE ZÁVȀZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

č. 5/2017  

o vyhradených miestach na umiestňovanie volebných plagátov 

 

Mestské zastupiteľstvo podľa § 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 (ďalej len 

„zákon o volebnej kampani“) a v súlade s ustanovením § 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú  podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica 

počas volebných kampaní.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia nariadenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhradzuje miesto 

a upravuje postup umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách na 

území mesta Banská Štiavnica pre zaregistrovaných kandidátov politických strán, hnutí, 

koalícií politických strán a politických hnutí, nezávislých kandidátov (ďalej len 

“zaregistrovaní kandidáti“) a tretích strán podľa § 8 zákona o volebnej kampani (ďalej len 

„tretia strana“) počas volebnej kampane pre voľby do  Národnej rady Slovenskej 

republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov 

a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „voľby“). 

2. Vyhradené miesto na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám 

rovnosti kandidujúcich subjektov. 

3. Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín 

predo dňom konania volieb. 

4. Pre účely tohto VZN sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý reprezentuje 

zaregistrovaných kandidátov kandidujúcich vo voľbách.  

 

§2  

Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov  

 

1. Pre účely volebnej kampane sú zaregistrovaným kandidátom na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách v mesta Banská Štiavnica vyhradené miesta na 

verejnoprospešných zariadeniach: 

a) betónová skruž na Ulici križovatka ( pri zastávke SAD) o výmere 380 x 200 cm 

b) betónová skruž na Ulici Ludvíka Svobodu (pri križovatke Ulice Ludvíka Svobodu 

a Ulice pátrovská) o výmere 380 x 200 cm 

c) betónová skruž na Ulici učiteľská (pri predajni COOP Jednota) 

d) Betónová skruž na Ulici obrancov mieru (pri objekte Denného centra Štefultov) 

o výmere 380 x 200 cm 



2. Rozdelenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre zaregistrovaných kandidátov 

vykoná Mestský úrad Banská Štiavnica potom, čo mu budú známe zoznamy zaregistrovaných 

kandidátov pre voľby. Vyhradený priestor, ktorým je vyhradená plocha (ďalej len vyhradená 

plocha) na mieste na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti, 

musí byť rovnaký pre všetkých zaregistrovaných kandidátov.  

3. Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov budú označené nápisom: „ Miesto na 

umiestňovanie volebných plagátov.“ 

 

§ 3 

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Volebné plagáty zaregistrovaných kandidátov sa môžu umiestňovať na miestach 

umiestňovania volebných plagátov len na vyhradenej ploche určenej podľa § 2 ods. 2.  

2. Vyhradená plocha  bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom počas volebnej kampane. 

Ak zaregistrovaný kandidát nevyužije svoje  právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane 

vyhradená plocha prázdna. Na takú vyhradenú plochu sa nesmie umiestniť volebný plagát 

iného zaregistrovaného kandidáta. 

3. Podrobnosti o mieste na umiestňovanie volebných plagátov a  vyhradenej ploche poskytne 

Mestský úrad Banská Štiavnica zaregistrovaným kandidátom a tretím stranám na požiadanie. 

4. Umiestňovanie  volebných plagátov na vyhradené plochy počas volebnej kampane si 

zabezpečia zaregistrovaní kandidáti a tretia strana. 

5. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách 

mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané.  

 

§ 4 

Povinnosti kandidátov po ukončení volieb 

1. Zaregistrovaní kandidáti  a tretie strany  sú povinní zabezpečiť odstránenie svojich volebných 

plagátov  z vyhradeného miesta na umiestňovanie plagátov do dní 10 od skončenia volebnej 

kampane. 

2. V prípade porušenia ods.1 odstráni volebné plagáty Mestský úrad Banská Štiavnica na náklady 

zaregistrovaných kandidátov a tretích strán. 

 

§ 5 

Kontrola 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú príslušníci mestskej polície a  

poverení zamestnanci mesta.  

2. V prípade porušenia ustanovení VZN primátor mesta  vyzve zaregistrovaných kandidátov 

a tretie strany na dodržiavanie ustanovení VZN. 

3. Porušením ustanovení VZN sa politická strana a hnutie, koalícia politických strán a hnutí 

a tretia strana – právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,   dopúšťa správneho deliktu 

podľa §27a ods. 1a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 



4. Porušením ustanovení VZN sa nezávislý kandidát a tretia osoba - fyzická osoba dopúšťa 

priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. (1) a) a d) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN  sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2014 o určení plagátovacích plôch 

a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny pre volebné kampane na území mesta 

Banská Štiavnica. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici sa uznieslo na VZN č. 5/2017 o vyhradených 

miestach na umiestňovanie volebných plagátov  dňa 16. 8. 2017, uznesením č.  101/2017. 

3. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 5. 9. 

2017.  

 

 

 

 

Banská Štiavnica, dňa: 18. 8. 2017 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.   

    primátorka mesta 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

 

1. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Banskej Štiavnici: 

 

     od: 21. 8. 2017 

     

     do: 5. 9. 2017 

 

 

 


