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Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 3/2017
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane
Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú
kampaň podľa článku 2 ods. 1 tohto VZN (ďalej len oprávnené subjekty) na území Mesta
Kolárovo počas volebnej kampane:
a)
b)
c)
d)

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
volieb do Európskeho parlamentu,
volieb do orgánov samosprávnych krajov,
volieb do orgánov samosprávy mesta.

Článok 2
Volebná kampaň3)
1.

2.

3.

1)

Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany,
politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a
tretích strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich
činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného
predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej
vety.
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.
Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech
politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na
volebnú kampaň zakazuje.

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
) § 2 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 .
2)
3

Článok 3
Určenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Umiestniť, vylepovať volebné plagáty oprávnenými subjektmi4
priestranstvách možno len na miestach vyhradených mestom a to:

1.

na verejných

a) na agitačných stĺpoch v meste a v mestských častiach v počas volebnej kampane
pred predajňou K-SD „Centrum“
1 ks (Kostolné nám.)
Pred budovou bývalej predajne „Jánošík“ 1 ks (Komárňanská ul.)
pri obchodnom dome „Hapeko“
1 ks (Kostolné nám.)
pri hlavnej autobusovej zastávke
1 ks (Kostolné nám.)
pri reštaurácii „Zlatý klas“
1 ks (Hlavná ul.)
na parkovisku vedľa ObZS
1 ks (Remeselnícka ul.)
pri predajni na osade Dankó Pistu
1 ks (Východná ul.)
priemyselná oblasť
1 ks (pri štadióne)
pred budovou železničnej stanice
1 ks (Železničný rad)
pri Čárde na Veľkom Ostrove
1 ks
pri budove bývalej hostinci na Veľkej 1 ks
Gúte
b) na veľkoplošných paneloch v pešej zóne mesta, ktoré budú umiestnené na Ul.
Tržnej počas volebnej kampane, kde jednotlivé plochy na vylepovanie volebných
plagátov budú vyžrebované predstaviteľmi politických strán, politických hnutí,
koalícií politických strán a politických hnutí a tretích strán5 (ďalej len kandidujúcich
subjektov) na Mestskom úrade v Kolárove.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

4
5

Vymedzené plochy sa rozdelia tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásade rovnosti
kandidujúcich subjektov vrátane nezávislých kandidátov v súlade s článkom č. 4 tohto
VZN.
Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch
je zakázané.
Správcom plôch vyhradených na umiestnenie volebných plagátov počas kampane je
Mesto Kolárovo, Kostolné nám.1, Kolárovo.
Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k
dispozícii oprávneným subjektom, ktoré si umiestnenie volebných plagátov a údržbu
vylepovaných plôch budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia.
Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály,
letáky, oznamy, prospekty, samolepky, ktoré svojim obsahom slúžia na propagáciu,
kandidujúcich subjektov.
Za pôvodcu plagátu sa pre účely tohto VZN považuje oprávnený subjekt.
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý oprávnený subjekt.

)Oprávnený subjekt: politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí , kandidát, tretia strana
) §8 zákona č. 181/2014Z.z.

Článok 4
Zabezpečenie zásady rovnosti
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Každému zaregistrovanému kandidujúcemu oprávnenému subjektu podľa bodu 1
článku č. 3 tohto VZN sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha
označená číslom a to na základe žrebu. Žrebovanie je verejné.
Miesto, termín žrebovania zverejní Mesto Kolárovo na úradnej tabuli a webovom
sídle mesta. Rovnakým spôsobom do 24 hodín zverejní zoznam plôch, ktoré boli
vyžrebované každému zo zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
Mesto označí plochu na vylepovanie volebných plagátov pre jednotlivé kandidujúce
subjekty ihneď po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných
kandidujúcich subjektov.
Oprávnený subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mesto označí
pre ten-ktorý zaregistrovaný kandidujúci subjekt.
Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane
voľné a mesto ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nemôže
obsadiť iný kandidujúci subjekt.
Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach ako určených v článku 3 tohto
VZN je zakázané. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty
iných kandidujúcich subjektov.
Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach
(billboardoch), na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, sa toto VZN
nevzťahuje.
Každý oprávnený subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje volebné
plagáty, zabezpečí ich odstránenie najneskôr do 30 dní po skončení volieb.
Veľkoplošné panely podľa bodu 1b) článku 3 tohto VZN odstráni správca plôch po
skončení volieb.

Článok 5
Kontrola, sankcie
1.
2.

3.
4.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia
v Kolárove.
Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude kvalifikované ako priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1. písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov a sankcionované podľa § 48 citovaného
zákona do výšky 33 eur.
Uložené pokuty sú príjmom Mesta Kolárovo.
Konaním o priestupku za porušenie tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia o
sankciách a náhradách škody podľa osobitných predpisov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 3/2017 prijalo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Kolárovo dňa 03.07.2017 na svojom zasadnutí pod číslom
uznesenia 703/2017.
Toto VZN nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli Mesta Kolárovo, tj. 21.07.2017

V Kolárove 06.07.2017

Árpád Horváth
Primátor mesta
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