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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2012 

 
 

Mestská rada v Žiline 
 

I. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Ţiline prerokovať a schváliť  
 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení miest na vylepovanie 

volebných plagátov   

 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 V zmysle ustanovenia § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej 

rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. 

o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 

2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku je obec povinná všeobecne záväzným nariadením vyhradiť 

miesta – verejné priestranstvá, na ktorých moţno pred voľbami umiestňovať volebné plagáty 

a iné nosiče informácií pričom vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti 

kandidujúcich politických strán alebo koalícií. 

 

Mesto Ţilina predmetnú problematiku riešilo doposiaľ iba parciálne a to výlučne vo 

vzťahu ku zákonu č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a to 

VZN č. 4/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov, ktoré bolo následne 

zmenené VZN č. 2/2004. Nakoľko problematika vymedzenia miest na vylepovanie volebných 

plagátov pred voľbami do Európskeho parlamentu, orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov nebola doposiaľ riešená a taktieţ sa vyskytla potreba zaktualizovať 

a najmä upresniť označenie plôch vyhradených na vylepovanie volebných plagátov 

zadefinovaných vo vyššie uvedených VZN, optimálnym riešením je zrušenie doposiaľ 

platného VZN č. 4/1998 v znení VZN č. 2/2004 a prijatie nového VZN, ktoré bude 

komplexne riešiť problematiku vymedzenia miest na politickú reklamu pred voľbami. Z toho 

dôvodu je predkladané nové VZN v úplnom znení, ktorým sa zároveň rušia VZN mu 

predchádzajúce, ale výpočet vyhradených plôch zostáva vecne totoţný.    

 

  

 



MATERIÁL – NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. ......../2012 
  

o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  

 
 

Mesto Ţilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v súlade s § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona č. 

303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho 

súdneho poriadku v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Článok 1 

Účel a predmet nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje miesta, na ktorých moţno pred 

voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, umiestňovať volebné plagáty a iné 

nosiče informácií na území Mesta Ţilina. 

 

2.  Plochy vyhradené na vylepovanie volebných plagátov sú : 

 

a) Výlepné tabule :  

1. Hliny VII – Hlinská ul.  - JUNIOR 

2. Františkánske nám. – ul. J.M. Hurbana - Kláštor  

3. kriţovatka ul. Veľká okruţná – ul. Vojtecha Spanyola 

4. kriţovatka ul. Veľká okruţná – ul. 1. mája 

5. ul. P.O. Hviezdoslava – pri oplotení ŢSR 

6. ul. P.O. Hviezdoslava – pri oplotení ŢSR 

7. ul. Kysucká – pred Slovenou 

8. ul. Smreková  - pri aut. Zastávke 

9. ul. Závodská cesta pred mostom cez Rajčianku  

10. ul. Závodská cesta pred mostom cez Rajčianku 

11. sídlisko Hájik, ul. Mateja Bela – pri otočke MHD 

12. kriţovatka ul. Tulipánová  - ul. Bôrická cesta 

13. Stráţov , ul. Dedinská  - pri otočke MHD 

 

b) Výlepné valce :  



1) Hliny VI, ul. Poľná a Bajzova ul. - pri rešt. Máj  

2) Hliny VII,  Hlinská ul. - JUNIOR 

3) Hliny VII, ul. Suvorovova - pri rešt. DRUŢBA 

4) ul.  Antona Bernoláka – za aut. zastávkou    

5) ul.  Antona Bernoláka – za aut. zastávkou    

6) Námestie Ľ. Štúra  - pri Sporiteľni 

7) ul. Horný Val – staré trhovisko 

8) ul. Kuzmányho  - pri Pošte 1 

9) sídlisko Solinky, ul. Centrálna - pri lávke pre peších 

10) ul. Nešporova  - pri vstupe do internátov ŢU 

11) sídlisko Vlčince I , ul. Svätého Cyrila a Metoda – pri aut. zastávke 

12) sídlisko Vlčince II, ul. Svätého Cyrila a Metoda  - pri reštaurácii 

KAZAČOK 

13) sídlisko Vlčince II – ul. Slovanská  

14) ul. Daniela Dlabača – parkov. plocha oproti Kraj. Prokuratúre 

 

 

c) Bilboardy a reklamné tabule rozmiestnené na území mesta, vyuţívané 

obvyklým spôsobom na komerčné účely v zmysle Obchodného zákonníka a ostatných 

právnych predpisov. 

 

 
Článok 2 

Zrušovacie ustanovenia 

      
 Ruší sa VZN č. 4/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina č. 2/2004. 

 
 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
        

1. Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov bolo 

schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline dňa .................... 

 

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

tabuli mesta Ţilina.       

 
                
 
 
                                    
 
                                                                                                                Ing. Igor Choma 

                                                                                                            primátor Mesta Ţilina 

 

 

 

 
 


