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Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu  

  

Spracovali: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

Pavel Gojdič, vedúci OVVS 

 

 

  

 Stanovisko MsR:  

  

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 2. marca 2017: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a schváliť. 

 

 

 Stanovisko Komisie na ochranu verejného poriadku zo dňa 16. marca 2017: 

 Komisia na ochranu verejného poriadku tento materiál odporúča prerokovať a schváliť. 

 

 

 Svidník, 21. marec 2017 



NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

uznáša sa 

 

na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2017 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných 

plochách vo vlastníctve mesta.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia. 

Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2017 dáva do súladu 

skutočný stav výlepných plôch na území mesta Svidník s praxou.  

V zozname miest na umiestňovanie volebných plagátov dochádza oproti doterajšiemu stavu 

k jednej zmene, nakoľko z dôvodu zmeny majiteľa objektu, ale aj pre nezáujem kandidujúcich 

subjektov o výlepnú plochu, ruší sa tabuľa na oplotení bývalej MŠ na Ul. Duklianskej 653/25. 

K zmene dochádza aj v cenníku za vylepovanie plagátov, ktorá sa odvíja od skutočných 

nákladov na výlep plagátov a následnú údržbu aktualizácie výlepných plôch. 

 
2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom. 

Predkladaný návrh nariadenia je v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

 

3. Ciele, ktoré sleduje. 

Návrh predmetného nariadenia je skutočným stavom výlepných plôch v meste Svidník. 

     

4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 

Predkladaný návrh nariadenia nemá vplyv na rozpočet mesta. 

                                                                                                                                                                                                                      

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 

V pripomienkovom konaní neboli vznesené k tomuto návrhu nariadenia žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  3/2017 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z.  o volebnej kampani 

v znení neskorších zmien  

 

 

vydáva   

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2017 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na území mesta Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných 

plochách vo vlastníctve mesta   
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

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

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              17. január 2017 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 17. január 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 17. január 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 2. februára 2017 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 3. február 2017 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2017 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na území mesta Svidník a ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách  

vo vlastníctve mesta   

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku na svojom zasadnutí sa na základe prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 16 

zákona č. 181/2014 Z.z.  o volebnej kampani v znení neskorších zmien sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa pre územie mesta Svidník vyhradzujú miesta 

a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do 

Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods.3 písm. g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na zmene Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo 

vlastníctve mesta.   

 

Článok 2 

Účel nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“) upravuje 

vyhradenie miest a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území mesta Svidník (ďalej len "územie mesta")  počas volebnej kampane 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre 

voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre 

kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých 

kandidátov (ďalej len "kandidujúci subjekt"). 

 

Článok 3 

Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  
 

1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách na území mesta počas  volebnej  

kampane možno len na týchto plochách: 

a) výlepná plocha č. 1 pred predajňou potravín MAKOS , a.s. nachádzajúcej sa na Ul. 8. mája 

686,  

b) výlepná plocha č. 2 pred supermarketom BILLA, s.r.o. nachádzajúcom sa na Ul. Sov. 

hrdinov 764/106,  

c) výlepná plocha č. 3 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od 

zmenárne,  

d) výlepná plocha č. 4 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od 

budovy AB,  

e) výlepná plocha č. 5 pred prevádzkou ALNA SK s.r.o. nachádzajúcou sa na Ul. Kutuzovovej 

467/1,  

f) výlepná plocha č. 6 pred OC Rozkvet (cukráreň) nachádzajúcim sa na Ul. Centrálnej 

694/80,  



g) výlepná plocha č. 7 pred VÚB a.s. nachádzajúcou sa na Ul. Centrálnej 584/5,  

h) výlepná plocha č. 8 pred budovou Slovenskej sporiteľne a.s. nachádzajúcou sa na Ul. 

Komenského, 

i) výlepná plocha č. 9 pri supermarkete MAKOS a.s. nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej 

817/21,  

j) výlepná tabuľa pred administratívnou budovou AB nachádzajúcej sa na Ulici sov. hrdinov 

200, 

k) výlepná tabuľa oproti supermarketu MAKOS a.s. nachádzajúca sa na Centrálnej ulici 

817/21. 

 

2. Výlepné tabule uvedené v ods. 1 písm. j) a k) sa montujú len na obdobie počas volebnej 

kampane. 

 

3. Presné určenie jednotlivých plôch pre kandidujúce subjekty sa vykoná žrebovaním 

a veľkosť  plochy musí  zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 

4. Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt  na vlastné náklady. 

 

Článok 4 

Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov  

na výlepných plochách vo vlastníctve mesta   
 

1. Text v § 3 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní 

plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  sa v celom rozsahu  ruší a nahrádza sa 

takýmto novým textom § 3 ods. 1: 

     „Vylepovanie plagátov sa vykonáva prostredníctvom správcu výlepných plôch. 

Správcom výlepných plôch v podmienkach mesta je Mestský úrad, odbor školstva, kultúry, 

športu a mládeže (ďalej len „OŠKŠaM“).“ 

 

2. Text v § 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní 

plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  sa v celom rozsahu  ruší a nahrádza sa 

takýmto novým textom § 5 ods. 1: 

     „ Mestská polícia a OŠKŠaM kontroluje dodržiavanie tohto nariadenia.“ 

 

3. Text v PRÍLOHE č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 

o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  sa v celom rozsahu ruší 

a nahrádza sa takýmto novým textom PRÍLOHY č. 1: 

 

„ PRÍLOHA č. 1 

Výlepné plochy v meste Svidník 

 

a) výlepná plocha č. 1 pred predajňou potravín MAKOS , a.s. nachádzajúcej sa na Ul. 8. mája 

686,  

b) výlepná plocha č. 2 pred supermarketom BILLA, s.r.o. nachádzajúcom sa na Ul. Sov. 

hrdinov 764/106,  

c) výlepná plocha č. 3 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od 

zmenárne,  

d) výlepná plocha č. 4 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom od 

budovy AB,  

e) výlepná plocha č. 5 pred prevádzkou ALNA SK s.r.o. nachádzajúcou sa na Ul. Kutuzovovej 

467/1,  

 



f) výlepná plocha č. 6 pred OC Rozkvet (cukráreň) nachádzajúcim sa na Ul. Centrálnej 

694/80,  

g) výlepná plocha č. 7 pred VÚB a.s. nachádzajúcou sa na Ul. Centrálnej 584/5,  

h) výlepná plocha č. 8 pred budovou Slovenskej sporiteľne a.s. nachádzajúcou sa na Ul. 

Komenského, 

i) výlepná plocha č. 9 pri supermarkete MAKOS a.s. nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej 

817/21.“ 

 

4. Text v PRÍLOHE č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 

o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  sa v celom rozsahu ruší 

a nahrádza sa takýmto novým textom PRÍLOHY č. 2: 

 

„ PRÍLOHA č. 2 

Cenník za vylepovanie plagátov v Meste Svidník 

 

 Plagáty A0 2,00 EUR / ks / 7 dní 

 Plagáty A1 1,50 EUR / ks / 7 dní  

 Plagáty A2 1,00 EUR / ks / 7 dní  

 Plagáty A3 0,50 EUR / ks / 7 dní  

 Plagáty A4 0,20 EUR / ks / 7 dní “  

 

5. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 

o vylepovaní plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta  sa nemenia. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa ..... marca 

2017. 

 

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 

2/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 

na území mesta Svidník zo dňa 26.2.2014. 

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 


