
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Košice - Nad jazerom   č. 45                                                       

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách Mestskej časti Košice – Nad jazerom                                            

počas volebnej kampane 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Nad jazerom v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 3 
písm. a)  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,               
v súlade s § 16 zákona NR SR 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, sa uznieslo  na vydaní tohto  

 
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Nad jazerom 

č. 45 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

Mestskej časti Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane  

Článok 1 
Predmet  nariadenia 

 
1. Toto  všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Nad jazerom  o vyhradení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách Mestskej 
časti Košice – Nad jazerom počas volebnej kampane  (ďalej len „nariadenie“)  
vyhradzuje  miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov      
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti. 

2. Postup pri umiestňovaní volebných plagátov kandidujúcich subjektov v čase volebnej 
kampane sa určuje pre : 
a) voľby do Národnej rady SR, 
b) voľby do Európskeho parlamentu, 
c) voľby do orgánov samosprávnych krajov, 
d) voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Článok 2 
Vyhradenie miest na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách 

 
1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty                   

na verejných priestranstvách v mestskej časti len na miestach na to vyhradených 
a určených Mestskou časťou Košice – Nad jazerom označených   nápisom „Miesto   
na umiestňovanie volebných plagátov“. 

2. Volebné plagáty bude možné umiestňovať na tabuliach  umiestnených : 
 pred OC BALA Bukovecká ul.  

      na zastávkach električiek na území  mestskej časti : 
 zastávka  Levočská 
 zastávka Dneperská 
 zastávka Ladožská 
 zastávka Rovníková 
 zastávka  pri OC Važec 
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            Článok 3 

        Zabezpečenie zásady rovnosti 
 

1. Každému zaregistrovanému  kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému 
hnutiu alebo koalícií politických strán a nezávislému kandidátovi, sa pridelí v zmysle 
zásady rovnosti na určených miestach  na umiestňovanie volebných plagátov rovnako 
veľká plocha označená číslom, a to na základe žrebu.  

2. Rozmer plochy na umiestňovanie  volebných plagátov určí mestská časť ihneď          
po tom, ako sa stane verejne známym počet zaregistrovaných kandidujúcich 
subjektov.  

3. Zaregistrovaný kandidujúci subjekt  môže volebný plagát  umiestniť na určenom 
mieste len do rozmeru určeného mestskou časťou.   

 
Článok 4  

Spôsob určenia vyhradených miest pre umiestňovanie volebných plagátov                        
pre kandidujúce subjekty 

 
1. Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov  na verejných priestranstvách   
     pre  zaregistrovaných  kandidátov  kandidujúcich do Národnej rady SR a Európskeho      
     parlamentu  budú  označené totožným arabským číslom, ktoré im bolo žrebom určené      
     Štátnou   komisiou   pre    voľby   a   kontrolu financovania politických strán,                                          
     po zaregistrovaní príslušnej kandidátnej  listiny.      
2. Pre  voľby  do  orgánov samosprávnych  krajov sa vyhradené miesta na umiestňovanie      
     volebných plagátov  na verejných priestranstvách  pre zaregistrovaných kandidátov    
     na  predsedu   samosprávneho  kraja  a  poslancov  samosprávneho  kraja  určia     
     číslom  na  základe žrebovania vyhradených miest. 
3. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí  číslo vyhradených  miest na umiestňovanie      

      volebných plagátov  na verejných priestranstvách  pre kandidátov na primátora mesta,    
      na poslancov mestského zastupiteľstva, pre kandidátov na starostu mestskej časti  
     a poslancov miestneho zastupiteľstva, sa  určí  žrebovaním. 
4. Termín a miesto verejného žrebovania podľa článku 4 bodu 2 a 3 bude zverejnené       
     na  webovej stránke a na  úradnej tabuli  mestskej časti.        
5. Rovnakým spôsobom do 24 hodín po žrebovaní budú zverejnené výsledky  žrebovania  
     poradového čísla  a rozmer vyhradeného miesta na umiestňovanie volebných plagátov.   

 
Článok 5  

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Plochy na miestach, ktoré sú vymedzené  v článku 2, bod 2  tohto nariadenia,                       
sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne. 

2. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mu boli 
určené. 

3. Miesto   vyhradené    na   umiestňovanie  volebných  plagátov  musí  byť  k dispozícií  
     zaregistrovaným  kandidujúcim   subjektom   až  do  skončenia  volebnej   kampane. 

4. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo  na umiestnenie volebného 
plagátu na vyhradenom mieste na verejnom priestranstve, ostane miesto určené            
na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.  Toto miesto 
nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich 
subjektov. 
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5. Umiestnenie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci 

subjekt zabezpečí sám na vlastne náklady. 
6. Za obsah volebných plagátov umiestňovaných na vyhradených miestach  zodpovedajú 

kandidujúce subjekty. 
7. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev 

v Mestskej časti Košice – Nad jazerom je zakázané. 

Článok 6  
Sankcie 

 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť kvalifikované               

ako  priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona                
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a sankcionované podľa   
§ 48 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33 €. 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na  podnikanie môže byť kvalifikované ako porušenie nariadenia podľa     
§ 23 ods. 2 písm. b)  zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a sankcionované do výšky 6 638 €.   

 
Článok 7 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 39 
o vylepovaní volebných plagátov na území Mestskej časti Košice – Nad jazerom  
schválené dňa 26. 8. 2010 uznesením  č. 262  na 28. zasadnutí miestneho zastupiteľstva  
Mestskej časti  Košice – Nad jazerom.   

 
            Článok 8 

      Záverečné ustanovenia 
 

   Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 8. zasadnutí MZ MČ Košice –          
Nad jazerom  dňa 26. 11. 2015  uznesením číslo 69 a nadobúda  účinnosť 15. dňom                 
od vyvesenia  na úradnej tabuli. 

 

                                                                                   
 

 Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 
                                                                                               starostka 
 
 
Zverejnené vyvesením: 27. 11. 2015 
Účinné: 

 
 
 
 

 


