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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. _/2017 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území 

mesta Žilina 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 07.06.2017 zaslal Okresný úrad v Žiline usmernenie MV SR k umiestňovaniu 

volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane. 

 

Predmetné usmernenie upravuje skutočnosti, ktoré nie sú bližšie špecifikované v § 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, v súlade s ktorým 

má mesto spracované a vydané platné a účinné Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území 

mesta Žilina. 

 

Nakoľko MV SR odporúča, aby všeobecne záväzné nariadenie mestá a obce vydali už 

pred vyhlásením volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 a zároveň uvádza, aby 

skutočnosti uvedené v predmetnom usmernení boli zrejmé z textu všeobecne záväzného 

nariadenia, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Žiline tento materiál na zasadnutie dňa 

26.06.2017 s cieľom zapracovať požiadavky usmernenia v plnom rozsahu a zároveň vydať 

všeobecne záväzné nariadenie ešte pred vyhlásením volieb do orgánov samosprávnych krajov. 

 

Materiál je spracovaný v súlade s právnymi predpismi SR a predmetným usmernením 

MV SR a nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 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 (ďalej 

len „zákon č. 181/2014 Z. z.“)  vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. _ /2017  

 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 

území mesta Žilina 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miest a stanovenie podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane1 pre voľby do Národnej rady 

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

krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území mesta Žilina. 

 

 

Článok 2 

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na umiestňovanie volebných plagátov sú v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich 

subjektov2 vyhradené tieto vylepovacie miesta: 

a) Hliny – Hlinská ulica – JUNIOR 

b)  Staré mesto – Ulica 1. mája (križovatka Veľká okružná ulica, Ulica 1. mája,    

Predmestská ulica) 

c) Staré mesto – Kysucká ulica – pred  LIDLom 

d) Solinky – Smreková ulica – pri  zastávke MHD 

e) Hájik – Ulica Mateja Bela – pri otočke MHD 

f) Vlčince – Ulica svätých Cyrila a Metoda – pri zastávke MHD 

 

2. K reálnemu rozdeleniu vyhradených vylepovacích plôch pre jednotlivé volebné plagáty na 

vyhradených miestach podľa ods. 1 tohto článku dôjde až potom, čo mestu Žilina budú 

príslušnou volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidujúcich 

subjektov, a to číselným rozdelením vylepovacej plochy v rovnakom pomere podľa počtu 

zaregistrovaných kandidujúcich subjektov. Takto vyhradená vylepovacia plocha bude 

k dispozícii až do skončenia volebnej kampane. 

 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených vylepovacích plochách si počas 

volebnej kampane každý kandidujúci subjekt zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

 

4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá 

mu bola vyhradená. 

                                                           
1 § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. 
2§16 zákona č. 181/2014 Z. z. posledná veta 



 

5. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov, ostane  

určená vylepovacia plocha prázdna. Na túto nebude možné umiestniť volebný plagát iného  

kandidujúceho subjektu. 

 

 

Článok 3 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017  o vyhradení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o  vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

počas volebnej kampane na území mesta Žilina bolo schválené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiline dňa ..................... 

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta Žilina t.j. ........................       

 
                                                  
 

Ing. Igor Choma 

primátor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


