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Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom  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 a v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v 

meste Žiar nad Hronom (ďalej len „nariadenie“) 

   

§ 1 

Predmet nariadenia 

  

1. Týmto nariadením sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov alebo iných nosičov informácií (ďalej ako „volebné plagáty“) na verejných 

priestranstvách na území mesta Žiar nad Hronom (ďalej ako „mesto“) počas volebnej kampane 

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

orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

§ 2 

Určenie miesta a času na vylepovanie volebných plagátov  

 

1. Miestom na umiestňovanie volebných plagátov na území  mesta  je vyhradená časť na stĺpoch 

koridoru prislúchajúceho k stavbe - bytový dom so súpisným číslom 424, postavenej na CKN 

parcele číslo 579 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1364m
2
, na Ul. Štefana Moysesa 

v Žiari nad Hronom  v katastrálnom území Žiar nad Hornom, a to označená nápisom „Miesto na 

umiestňovanie volebných plagátov“ (ďalej len „vyhradené miesto“).  

2. Umiestňovať volebné plagáty na vyhradenom mieste je možné počas volebnej kampane pre 

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

orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.  

3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách ako je vyhradené miesto 

podľa tohto nariadenia sa zakazuje. 

 

                                                                         § 3  

Rozdelenie vyhradeného miesta a pravidlá umiestňovania volebných plagátov 

  

1. Mesto rozdelenie vyhradeného miesta pre jednotlivé volebné plagáty kandidujúcich subjektov 

vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín 

kandidujúcich subjektov. Vyhradená plocha bude zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 

subjektov.  

2. Vyhradené miesto bude k dispozícií kandidujúcim subjektom až do skončenia volebných 

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

plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný 

kandidujúci subjekt prázdne. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

zabezpečí na vlastné náklady.  

4. Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty z vyhradeného miesta na vlastné 

náklady v lehote do 5 dní odo dňa konania volieb. 

 

 

§ 4 

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov 
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1. Za obsah volebných plagátov sú zodpovedné kandidujúce subjekty.  

  
§ 5 

Kontrola  

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

a) príslušníci mestskej polície, 

b) ďalší poverení zamestnanci mesta.  

           

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari nad Hronom           

č. 6/2016 zo dňa 28.01.2016  a  nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 

 

      V Žiari nad Hronom,  dňa: 15.02.2016 

 

  

                                                                                                        Mgr.  Peter Antal 

                                                                                                           primátor  v. r.  

 

 

 

 

 

Potvrdenie o dobe vyvesenia: 

 

1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom:  

    od: 29.12.2015 

    do: 13.01.2016 

 

2. Toto  nariadenie  bolo  vyvesené na  úradnej tabuli Mestského  úradu  v  Žiari  nad   Hronom:  

    od: 29.01.2016 

    do: 15.02.2016 


