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Mesto Nová Dubnica na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)   a  

v nadväznosti na § 24, ods. 13, zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady  SR v platnom znení, 

§ 19, ods. 7, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení, § 27 zákona 

č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho 

poriadku v platnom znení, § 30, ods. 10, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v 

platnom znení, § 15 a § 50 a 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom 

hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení,  § 17 a 27,  zákona č. 

564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v platnom znení v y d á v a  toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 

Mesta Nová Dubnica 
 

o vyhradení plochy na vylepovanie  predvolebných plagátov 

 

Článok I 

Predmet úpravy  

 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie  ( ďalej len nariadenie ) určuje miesta na vylepovanie  volebných 

plagátov v čase volebnej  kampane a upravuje postup kandidujúcich politických strán , politických 

hnutí a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov  na verejnom priestranstve  

v meste Nová Dubnica v čase volebnej kampane: 

a) volieb prezidenta SR 

b) volieb do Národnej rady SR, 

c) volieb do Európskeho parlamentu, 

d) volieb do orgánov samosprávnych krajov, 

e) volieb do orgánov samosprávy obcí 

f) konania referenda 

2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie činnosť politickej strany, politického 

hnutia alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo 

slúžiaca na prospech  kandidujúcej politickej strany, politického hnutia alebo nezávislého 

kandidáta formou umiestňovania plagátov na verejnom priestranstve Mesta Nová Dubnica. 

3. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1) ustanovuje platná legislatíva 

Slovenskej republiky. 

 

Článok  II 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 

1. Počas volebnej kampane je možné umiestňovať na verejných priestranstvách volebné plagáty  na 

vyhradených miestach a v súlade s týmto nariadením. 

2. Volebné plagáty bude možné vylepovať na verejných priestranstvách  len na reklamných pútačoch 

( stojanoch ) označených nápisom  „miesto na vylepovanie volebných plagátov“ umiestnených na 

ploche pred kinom Panorex a plagátovej ploche pred Kultúrno-osvetovým zariadením v m.č. 

Kolačín 

 



 

 

3. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo 

zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí a nezávislých kandidátov. 

 

 

Článok  III 

         Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo politického hnutia a nezávislého kandidáta 

 

1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia a nezávislí poslanci predkladajú primátorovi mesta 

najneskôr 5 dní pred začatím volebnej kampane žiadosť na vylepenie volebných plagátov v meste 

Nová Dubnica. 

 

2. Rozdelenie miest na umiestnenie volebných plagátov medzi kandidujúcimi politickými stranami, 

politickými hnutiami a nezávislými kandidátmi sa určí žrebom najneskôr dva dni pred začiatkom 

volebnej kampane. Termín žrebovania a rozdelenie miest na umiestnenie volebných plagátov 

zverejní Mesto Nová Dubnica na úradnej tabuli a na  svojej webovej stránke www.novadubnica.sk. 

 

3. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje  politická strana , 

politické hnutie alebo nezávislí kandidáti. 

 

4. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva  na území Mesta Nová 

Dubnica je zakázané. 

 

5. Do 5 dní po skončení volieb sú politické  strany, politické hnutia a nezávislí kandidáti povinní 

vylepené plagáty odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady. 

 

 

Článok  IV 

Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) mestská polícia 

b) hlavný kontrolór mesta 

 

2. Za porušenie  ustanovení tohto nariadenia  fyzickou osobou možno uložiť pokutu do výšky 33,- € 

podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov.  

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou  oprávnenou 

na podnikanie môže byť uložená pokuta do výšky 6638,- € v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 

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

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo   schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva  

v Novej Dubnici  číslo  14  zo dňa   26 .03. 2014. 

      2.   Nariadenie nadobúda   účinnosť  15.  dňom   od   jeho     zverejnenia na úradnej tabuli  mesta . 

      3.   Dňom   účinnosti   tohto nariadenia   sa ruší    VZN   č. 5/1998   o vyhradení plochy na vylepovanie  

            predvolebných plagátov. 

 

          

  

         Ing. Peter Marušinec 

                                                                                                                     primátor 

http://www.novadubnica.sk/

