
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
 

Materiál na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií na území mesta Svidník

Predkladá: Návrh na uznesenie:

Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo vnútri materiálu

Spracoval:

Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ

Stanovisko MsR zo dňa 17. februára 2014:

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a uzniesť sa na predloženom návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia.

Svidník,  31. január 2014



NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku podľa § 11 ods.4 písm. c) a písm. g) zákona č.369/1990 
Zb. v znení neskorších predpisov,  podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a podľa § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 
Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien 

uznáša sa

na  Všeobecne  záväznom  nariadení  mesta  Svidník  č.  x/2014  o  vymedzení  miest  na 
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Svidník.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia.
 
§  30  ods.  10  zákona  č.  346/1990  Zb.  o voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v znení 
neskorších zmien znie:
Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií  na verejných priestranstvách počas kampane 
možno len na miestach vyhradených obcou.  Vyhradená plocha musí  zodpovedať zásadám 
rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo 
iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
 
§ 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších 
zmien znie:
Umiestňovať  volebné plagáty a  iné  nosiče  informácií  na verejných priestranstvách možno 
začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne 
záväzným nariadením. 

Z  uvedených  dôvodov  je  potrebné  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  č.  6/1998 
o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane (zo dňa 21. augusta 1998) zrušiť a 
nahradiť novým.

2. Vzťah nariadenia k iným právnym predpisom.

Predkladaný návrh nariadenia je v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

3. Ciele, ktoré sleduje.

Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2014  o vymedzení 
miest  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  a  iných  nosičov  informácii  na  území  mesta 
Svidník (ďalej  len „nariadenie“) upravuje vymedzenie miest  a určenie plôch na verejných 
priestranstvách  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  a iných  nosičov  informácií  počas 
zákonom stanovenej volebnej kampane na   území mesta Svidník pre kandidujúce politické 
strany, politické hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov a dáva do 
súladu skutočný stav s praxou a platnou legislatívou.

4. Vplyv na rozpočet mesta.

Predkladaný návrh nariadenia nemá vplyv na rozpočet mesta.

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania.

K  predkladanému  návrhu  nariadenia  neboli  počas  pripomienkového  konania  predložené 
žiadne pripomienky.



MESTO  SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  x/2014

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, podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a podľa § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 

Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien

vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. x/2014
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií na území mesta Svidník.

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:             10. február 2014

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 10. február 2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10. február 2014
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 20. február 2014
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

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:



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, podľa § 30 ods. 10 
zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a 
podľa § 19 ods.  7 zákona č.  331/2003 Z.z.  o voľbách do Európskeho parlamentu v znení 
neskorších zmien sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Svidník.

Článok 2
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej  len „nariadenie“)  upravuje vymedzenie miest  a 
určenie plôch na verejných priestranstvách na umiestňovanie   volebných plagátov a iných 
nosičov  informácií  počas  zákonom stanovenej  volebnej  kampane  do orgánov samosprávy 
obcí a do Europského parlamentu na   území mesta Svidník (ďalej len "územie mesta") pre 
kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých 
kandidátov (ďalej len "kandidujúci subjekt"). 

Článok 3
Vyhradenie miest a určenie plôch

1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas 
volebnej  kampane možno len na týchto verejne prístupných tabuliach:
a) tabule č. 1 pred administratívnou budovou AB  nachádzajúcou sa  na Ul. Sov. hrdinov 

200,
b)tabule  č.  2  oproti  supermarketu  MAKOS  a.s.  nachádzajúcom  sa  na  Ul.  Centrálnej 

817/21,
c) tabule č. 3 na oplotení MŠ nachádzajúcej sa na UL. Duklianskej 653/25.

2. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas 
volebnej  kampane možno len na týchto verejne prístupných výlepných 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. 10 pri supermarkete MAKOS a.s. nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej 
817/21,

j) výlepná plocha č. 11 pri Dome kultúry nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 354/38.

3. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje kandidujúci 
subjekt  na vlastné náklady.

Článok 4

1. V § 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní plagátov na 
výlepných plochách vo vlastníctve mesta sa ruší veta: „Počas oficiálnej volebnej kampane 
sa  pri  vylepovaní  plagátov  postupuje  podľa  všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta 
Svidník č.6/1998 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane.“ a nahrádza 
sa  vetou:  “Vymedzenie  miest  a určenie  plôch  na  verejných  priestranstvách  na 
umiestňovanie  volebných plagátov a iných nosičov informácií počas zákonom stanovenej 
volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí a do Europského parlamentu na území 
mesta Svidník upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie.“

2. V Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní 
plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta sa ruší veta: „9. Stropkovská – pri 
pošte“.

3. V Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní 
plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta sa ruší veta: „10. Centrálna – pri 
moste“.

4. V Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Svidník č. 3/2011 o vylepovaní 
plagátov na výlepných plochách vo vlastníctve mesta sa číslo 11 sa nahrádza číslom 9, 
číslo 12 sa nadrádza číslom 10, číslo 13 sa nadrádza číslom 11.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa  26. februára 
2014.

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší  všeobecne záväzné nariadenie mesta  č. 
6/1998 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane zo dňa 21. augusta 1998.

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

                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                                                                               primátor mesta
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