
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018,
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane na území mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady 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 vydáva

všeobecne záväzné nariadenie,
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátoch na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Spišská Nová Ves

§1
Predmet nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky a určuje
miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách 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 v meste Spišská Nová Ves.

§2
Umiestňovanie volebných plagátov

1. Na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sú vyhradené
mestské informačné panely, umiestnené na tento účel a na čas volebnej kampane pred
budovami na Letnej ulici od orientačného čísla 45 po orientačné číslo 50 alebo pred budovou
Radnice na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

2. Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia alebo ich koalície a jednotliví
kandidáti môžu počas volebných kampaní umiestňovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách mesta Spišská Nová Ves len na informačné panely, ktoré na tento účel zriadi
mesto Spišská Nová Ves.

3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev
mesta Spišská Nová Ves, je zakázané.

4. Volebné plagáty je zakázané umiestňovať aj na brány domov, steny budov a iné
zariadenia, ktoré sú majetkom alebo v správe mesta Spišská Nová Ves, a to aj v tom prípade,
ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na umiestňovanie plagátov alebo iných
písomných oznamov, s výnimkou stálych skriniek politických strán a hnutí.



5. Umiestňovanie volebných plagátov na reklamných, informačných alebo
propagačných plochách a zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných osôb než mesta
Spišská nová Ves, nie je ustanoveniami tohto VZN dotknuté.

§4
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov

1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán
a politických hnutí a nezávislému kandidátovi (ďalej spoločne len "kandidujúci subjekt") sa
pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha pre umiestňovanie volebných
plagátov, ktoráje označená názvom kandidujúceho subjektu.

2. Mesto Spišská Nová Ves reálne rozdelí a označí názvom kandidujúceho subjektu
plochu na vylepovanie plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných
kandidujúcich subjektov, t. j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení kandidujúcich
subjektov príslušným volebným orgánom.

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

4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám, na vlastné náklady, pričom zodpovedá za obsah umiestľí.ovaných
plagátov. Počas volebnej kampane si kandidujúci subjekt sám kontroluje stav svojich
volebných plagátov (poškodenie, prelepenie a pod. ) na mestských informačných paneloch.

5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii
zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na
to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií využije.

6. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa zaregistrovaným
kandidujúcim subjektom poskytuje bezodplatne.

§ 6
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou -
podnikateľom je správnym deliktom podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Mesto Spišská Nová Ves v súlade s § 27b ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uloží pokutu za správny delikt
do 6 638 eur.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za tento priestupok
možno uložiť pokutu do 33 eur.



§7
Zrušovacie ustanovenia

1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2010 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Spišská Nová
Ves v platnom znení zo dňa, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 17. 5. 2010.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli
a na internetovej stránke Mesta Spišská Nová Ves od 11. 9. 2018.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení na zasadnutí dňa 26. 9. 2018 pod č. 517/2018; všeobecne záväzné
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 28. 9. 2018 a nadobúda účinnosť
dňom 15.10.2018.
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primátor mesta


