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Mesto Sliač v súlade s ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a s ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o 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 Mesta Sliač č. 01/2019  

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Sliač  

(ďalej len „VZN“) 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

1. Toto VZN upravuje podmienky a vyhradzuje miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v Meste Sliač 

počas volebnej kampane pre voľby do: 

• Národnej rady Slovenskej republiky, 

• Európskeho parlamentu, 

• orgánov samosprávnych krajov, 

• orgánov samosprávy obcí, 

• voľby prezidenta Slovenskej republiky. 

 

2. Na účely tohto VZN sa pod pojmom „kandidujúci subjekt“ rozumejú kandidujúce 

politické stany, politické hnutia, ich koalície alebo ich jednotlivých kandidátov, alebo 

nezávislí kandidáti v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov 

samosprávy obcí. 

 

Článok 2 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a 

iné nosiče informácií len na nasledovných vyhradených plochách v meste Sliač: 
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• Ulica SNP (námestie pri fontáne), 

• Ulica Železničná (pri železničnej stanici), 

• Ulica SNP (pri autobusovej zastávke oproti Penziónu na Rožku), 

• Mestská časť Sampor (autobusová zastávka – Samporská č.39). 

2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií kandidujúcich 

subjektov počas volebnej kampane mimo vyhradené plochy uvedené v bode 1. tohto 

článku tohto VZN je zakázané. 

Článok 3 

Zásady umiestňovanie volebných plagátov 

1. Reálne vyhradenie/označenie plochy pre volebné plagáty kandidujúcich subjektov 

vykoná mesto Sliač až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných 

kandidátnych listín Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán (ďalej len „Štátna komisia”). Po zverejnení vyžrebovaných čísiel Štátnou komisiou 

mesto Sliač rozdelí vyhradenú plochu na umiestňovanie reklamných plagátov v 

rovnakom pomere pre jednotlivé kandidujúce subjekty. Jednotlivé rozdelené plochy 

budú číselne označené, pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na 

plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jeho 

kandidátnej listine. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do 

orgánov samosprávy obcí mesto Sliač určí číslo plochy na umiestňovanie volebných 

plagátov v závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov. 

2. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia 

volebnej kampane. 

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

ktorá mu bola vyhradená. 

4. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného 

plagátu na jemu vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného 

plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na 

umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov. 
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5. Každý́ kandidujúci subjekt si umiestnenie, údržbu a výmenu volebných plagátov 

zabezpečí́ sám a na vlastné náklady.  

6. Mesto Sliač nenesie zodpovednosť za obsah volebných plagátov kandidujúcich 

subjektov.  

7. Mesto Sliač poskytuje vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov na 

území́ mesta Sliač počas volebnej kampane bezodplatne.  

8. Vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

musia zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

Článok 4 

Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Sliač. 

2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných 

predpisov buď ako priestupok podľa § 46 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov, alebo ako správny delikt podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných 

a reklamných zariadeniach, či iných objektoch v súkromnom vlastníctve tretích osôb. 

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Sliač č.42/2019 dňa 

7.3.2019. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta Sliač.  

 

                Ing. Mgr. et  Mgr Ľubica Balgová 

                  primátorka mesta 

 


