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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Mesto Stará Ľubovňa  na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších zmien a doplnkov 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    v y d á v a    

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 28 

 
O VYMEDZENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK  

NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV  
POČAS VOLEBNEJ KAMPANE  
V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA 

 

 
schválené uznesením MsZ č. X-M/98 zo dňa 4. 8. 1998, 

úpravy a doplnky: uznesenie MsZ č. XXV/2002 zo dňa 05.09.2002, 
uznesenie MsZ č. XI/2015 pod č. 223 zo dňa 10.12.015, 

uznesenie MsZ č. XXXVI/2018 pod č. 925 zo dňa 20.09.2018. 
 
 

 
Čl. 1 

 Všeobecné ustanovenia 

1. Predmetom tohto nariadenia je vyhradenie miesta a ustanovenie podmienok na 
umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. 

2. Mesto Stará Ľubovňa týmto nariadením umožňuje všetkým kandidujúcim politickým 
stranám, politickým hnutiam, koalícii politických strán a politických hnutí alebo 
nezávislým kandidátom (ďalej len ,,kandidujúci subjekt“) umiestňovať volebné plagáty 
na území mesta na miestach k tomu určených v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich 
subjektov. 

 
 

Čl. 2 
Miesta na umiestnenie volebných plagátov 

  
1. Informačné plochy nachádzajúce sa na:  
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• ul. Tatranská, Stará Ľubovňa (trávnatá plocha od predajne Večierka smerom k OD 
Družba),  

• sídlisku Východ, pri OD Billa. 
 

2. Pre  informačné plochy  pridelí Mesto v zmysle zásad rovnosti kandidujúcemu subjektu 
rovnako veľkú plochu, ktorá je označená číslom. Mesto Stará Ľubovňa v súlade so 
zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných 
plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich 
subjektov, t. j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení  zoznamu kandidujúcich 
subjektov príslušným volebným orgánom.  

 
 

Čl. 3 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov  

na verejnom priestranstve počas volebnej kampane 
 

1. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných 
zariadeniach sa kandidujúcim subjektom poskytne bezplatne. 
 

2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je zaregistrovaným 
kandidujúcim subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na 
to, či svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využijú. 
 

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, 
ktorá mu bola vyhradená. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie 
volebných plagátov, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto 
miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

 
 

Čl. 4 
Povinnosti politických strán 

1. Kandidujúci subjekt  si sám na vlastné náklady zabezpečí umiestnenie volebných 
plagátov a v plnom rozsahu  zodpovedá za obsahové znenie plagátov. 

2. Plagáty nesmú obsahovať čokoľvek, čo by urážalo národnostné a náboženské cítenie, 
ohrozovalo mravnosť, propagovalo násilie, výrobky zdraviu a životu škodlivé alebo 
alkoholické a tabakové výrobky. 

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zakazuje sa kandidujúcim subjektom prelepovať volebné plagáty iných kandidujúcich 
subjektov, ich strhávanie alebo poškodzovať plagátové plochy a miesta. 

2. Kandidujúci subjekt je povinný v okolí plagátových plôch a miest zachovávať čistotu. 

3. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo 
dňom konania volieb.1 

                                                           
1 § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. 
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4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 20.augusta 1998.  

5. Zmena VZN č. 28 bola schválená uznesením MsZ č. XXV/2002 v Starej Ľubovni  dňa 
05.09.2002 a nadobúda účinnosť 20.09.2002. 

6. Zmena VZN č. 28 bola schválená uznesením č. 223 MsZ č. XI/2015 v Starej Ľubovni dňa 
10.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 

7. Zmena VZN č. 28 bola schválená uznesením č. 925 MsZ č. XXXVI/2018 v Starej 
Ľubovni dňa 20.09.2018 a nadobúda účinnosť dňa 24.09.2018. 

 
 
 
 

 
          PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

          primátor mesta 
 


