
 VZN o vyhradení miest  na umiestňovanie volebných plagátov  počas volebnej kampane    
na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení   v znení   neskorších 
predpisov vyvesené na úradnej tabuli   a zverejnené  na  internetovej  stránke  Mesta   
Čadca   dňa   30. 09. 2016  a   VZN  zvesené  dňa 17.10. 2016. 

  

Mesto Čadca 

 podľa ustanovenia  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov  a v súlade s § 16 zák. NR SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 
a o zmene a doplnení zák. č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
v znení neskorších predpisov  vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov  počas volebnej kampane    

č. 3 /2016 

§ 1 
Predmet úpravy 

1. Predmetom úpravy tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je 
vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách na území mesta Čadca počas volebnej kampane: 
- pre voľby do Národnej rady SR 
-pre voľby do  Európskeho parlamentu 
-pre voľby do  orgánov samosprávnych krajov 
-pre voľby  do orgánov samosprávy obcí. 

2. Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na 
vylepovanie, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom 
politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane. 

§ 2 
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane môžu 
kandidujúce subjekty umiestňovať (vylepiť) len na miestach na to vyhradených 
a určených Mestom Čadca.  

2. Mesto Čadca vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta: 

                 Betónové valce 



Námestie slobody, OD Družba 
Ulica A. Hlinku, pri SAD 
Ulica Slobody, autobusová zástavka, smer Žilina 
Sídlisko Žarec, začiatok ulice M. R. Štefánika 
Sídlisko Žarec, medzi reštauráciou a obchodom potravín 
Palárikova ul. pri odbočke na Gočárovu ul. 
Ulica Športovcov pred areálom športovej haly 
Železničná stanica pred hlavnou budovou 
Palárikova ul. pri fontáne (trojnožka) 
Matičné námestie 

Informačná presklená vitrína – štvorhranná 
Palárikova ul. začiatok pešej zóny 

Informačné presklené vitríny na zastávkach MHD 
Okružná ul., zástavka MHD ABC 
Okružná ul., zástavka MHD č.8 Pod Kýčerkou 
Jesenského ul., zástavka MHD pri autobusovom nástupišti 
  
  
3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev 

v meste Čadca je zakázané. 
4. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a 

reklamných zariadeniach (billboardoch), na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve 
mesta, sa toto VZN nevzťahuje. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty na brány 
domov a steny budov, ktoré sú majetkom  alebo v správe mesta, a to aj v tom 
prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na vylepovanie 
plagátov alebo iných písomných oznamov. 

§ 3 
Rozsah pôsobnosti 

                     Toto všeobecne záväzné nariadenie platí na území mesta Čadca. 

§ 4 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

1. Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu sa vyčlení v zmysle zásady 
rovnosti na miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov rovnako 
veľká plocha. 

2. Veľkosť plochy  sa určí  ihneď po tom, ako sa stane verejne známym počet 
zaregistrovaných kandidujúcich subjektov. 

3. Každý zaregistrovaný kandidujúci subjekt môže umiestniť volebný plagát len do 
 určenej veľkosti. 



§ 5 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Plochy na miestach, ktoré sú vymedzené v § 2 ods. 2 tohto VZN na umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane, sa kandidujúcim subjektom 
poskytujú bezplatne. 

2. Plocha   vyhradená   na   umiestňovanie  volebných   plagátov   bude k  dispozícii 
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na  vyhradených miestach si každý kandidujúci 
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady. 

4. Kandidujúci subjekt  zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. 
5. Volebné plagáty  sa umiestňujú  spôsobom  nepoškodzujúcim  ostatné kandidujúce 

subjekty. 
6. V prípade väčšieho počtu kandidujúcich subjektov je nutné, s  ohľadom  na veľkosť 

vyhradených  výlepných plôch,  rešpektovať  obmedzené  možnosti  na  vylepovanie 
volebných plagátov. 

7. Kandidujúce   subjekty  sú  povinné  odstrániť  volebné plagáty do 15  dní odo dňa  
konania  volieb.   Pri  umiestňovaní   a  odstraňovaní     volebných     plagátov  sú 
kandidujúce subjekty   povinné  si počínať  tak,  aby nedošlo k poškodeniu majetku 
mesta.   

§ 6 
Dodržanie nariadenia a sankcie 

1.   Za  dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické subjekty. 
2.   Porušenie   tohto nariadenia  bude   postihované  podľa  zákona č.  372/1990 Zb. 

 o  priestupkoch  v  znení  neskorších    predpisov  v   súlade  s §20 ods. 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. 

  
§ 7 

Správa  a kontrola vyhradených plôch 

1.  Správu  vyhradených plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách zabezpečuje Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. 

2.  Kontrolu dodržiavania ustanovenia tohto VZN vykonáva : 
-Mestská polícia Čadca. 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 



1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo  schválené mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 79/2016  dňa 29. 09. 2016. 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo  vyhlásené vyvesením  na úradnej tabuli  
a  internetovej stránke Mesta Čadca dňa 30. 09. 2016. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňa 15. 10. 2016. 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti  tohto   všeobecne záväzného  nariadenia  sa ruší  

VZN č.  91/2009   o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 
v meste Čadca  schválené uznesením MZ č. 59/2009 zo dňa 29. apríla 2009. 

                                                                                             Ing. Milan Gura 
                                                                                             primátor mesta  


