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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2006 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 
v znení Dodatku č. 1
u z n á š a s a n a  v y d a n í
Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2006 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 
v znení Dodatku č. 1
u k l a d á  
vedúcemu odboru služieb zabezpečiť prostredníctvom referátu klientského centra 
služieb
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane v znení Dodatku č. 1 na úradnej tabuli MsÚ
                                                                             T: do 10 dní
-   zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                                                            T: do 30 dní 
                                                                             K: ref. organizačný

Podpis predkladateľa:



Návrh

Dodatku č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení Dodatku č. 1

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa u z n i e s l o na vydaní 
tohto dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane zo dňa 04.05.2006.

     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 1 Účel nariadenia odseku 1. sa písmeno a) vypúšťa a pôvodné písmená b) až e) sa 
označujú ako písmená a) až d)

2. V § 2 Miesto na umiestňovanie volebných plagátov  sa v odseku 1. na konci dopĺňa
veta: „Konkrétne miesta sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto VZN.“

3. § 2 odsek 2 sa vypúšťa a pôvodný odsek 3. sa označuje ako odsek 2.

4. V § 5 Sankcie odseku 3 sa pôvodné znenie nahrádza znením „Právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže obec mesta 
v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.“

     Na vydaní tohto dodatku č. 2 k VZN č. 2/2006 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa ........................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ...........................

Jozef Dvonč                                  Igor Kršiak
    primátor           prednosta
  Mesta Nitra             Mestského úradu v Nitre



Príloha č. 1

Územné a priestorové vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na území mesta Nitry v čase volebnej kampane 
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov 
a voľby do orgánov samosprávy obcí

1.   časť mesta Staré mesto Staničná ul. – autobusová stanica (predajňa potravín)
Palárikova ul. – pri stánku Hami-papi

2.   časť mesta Klokočina Zastávka MHD, Hviezdoslavova I.

Škultétyho ul. – bufet

3.   časť mesta Chrenová Výstavná ul. obchodné centrum Lipa
Trieda A. Hlinku – OD Progres

4.   časť mesta Čermáň Potravinárska ul.

5.   časť mesta Zobor Dolnozoborská ul. – Amfiteáter

6.   časť mesta Diely Popradská ul. – Mlynárce – Diely (potraviny HaM)

7.   časť mesta Mlynárce Mlynárce – pohostinstvo

8.   časť mesta Párovské Háje Párovské Háje – Kultúrny dom

9.   časť mesta Kynek Kynek – Kultúrny dom

10.  časť mesta Dražovce Dražovce – Kultúrny dom

11.  časť mesta Janíkovce Janíkovce – pohostinstvo

12.  časť mesta Horné Krškany Novozámocká ul. – oproti pohostinstva „U čerta“

13.  časť mesta Dolné Krškany križovatka Novozámocká ul. – ul. Na priehon



Dôvodová správa

     Návrh tohto Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. č. 2/2006 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení 
Dodatku č. 1 (ďalej len „VZN“) vyplynul z výsledku prerokovania protestu prokurátora, na 
základe ktorého bolo zrušené ustanovenie § 2 odsek 2 VZN. Ďalším dôvodom prijatia tohto 
Dodatku je reakcia na zmenu právnej legislatívy týkajúcej sa volebnej kampane a zosúladenie 
s aktuálnou právnou úpravou.

    Dňa 26.06.2014 nadobudol účinnosť zákon 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), ktorý upravuje 
podmienky vedenia a financovania volebnej kampane podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Ustanovenie § 16 zákona o volebnej kampani (účinnosť nadobudne 1. júla 2015) reguluje 
umiestňovanie volebných plagátov nasledovne: „Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a 
ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
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. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 
subjektov.“

     Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia sa navrhovanou zmenou priamo vo 
VZN určia územné a priestorové vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na území mesta Nitry v čase volebnej kampane pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré budú tvoriť Prílohu č. 1 
k VZN.

     Navrhovanou úpravou tým pádom nebude potrebné schvaľovať umiestňovanie volebných 
plagátov pre jednotlivé voľby ad hoc, ale tento právny stav bude aplikovaný pre všetky druhy 
volieb, na ktoré sa toto VZN vzťahuje. 

     Vzhľadom na absentujúcu právnu úpravu týkajúcu sa volieb prezidenta SR ohľadne 
umiestňovania volebných plagátov, sa vypúšťa tento druh volieb z ustanovenia VZN 
upravujúceho účel nariadenia.

     

					




