
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2006
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

v znení dodatkov č. 1, 2 a 3

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane.

§ 1
Účel nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej 
kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých 
kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách v meste Nitra v čase volebnej kampane:
a) volieb do Národnej rady SR,
b) volieb do Európskeho parlamentu,
c) volieb do orgánov samosprávnych krajov,
d) volieb do orgánov samosprávy obcí.

2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície 
alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo 
slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta 
formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách mesta. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ 
ustanovuje platná legislatíva SR.

§ 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1. Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné 
plagáty“) v čase volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v súlade s týmto 
VZN. Konkrétne miesta sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
VZN.

2. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie 
zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícii a 
nezávislých kandidátov.
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§ 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo koalície a nezávislého kandidáta 

1. Rozdelenie miest na umiestnenie volebných plagátov medzi kandidujúcimi politickými 
stranami alebo koalíciami a nezávislými kandidátmi bude určené príslušnou komisiou na 
základe žrebu.

2. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných 
plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje na vlastné náklady politická strana 
alebo koalícia a nezávislí kandidáti.

3. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane 
voľné a mesto ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie 
obsadiť iný kandidujúci subjekt.

4. Začiatok umiestňovania volebných plagátov na vyhradené plochy podľa prílohy č. 1 je 
možné až po vyžrebovaní čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín podľa zákona 
v platnom znení.

5. Politické strany alebo koalície a nezávislí kandidáti, prípadne nimi poverené osoby, ktorí 
vylepili volebné plagáty sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť. 

6. V prípade volieb do orgánov samosprávy obcí je každá kandidujúca politická strana alebo 
koalícia a nezávislý kandidát povinný oznámiť mestu splnomocneného zástupcu na 
žrebovanie a prevzatie písomností od mesta ohľadne umiestňovania volebných plagátov.

§ 4
Kontrola dodržiavania ustanovení

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- Mestská polícia v Nitre,
- poverení zamestnanci mesta.

§ 5
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní blokovú 
pokutu do výšky 33,- € príslušníkmi Mestskej polície v Nitre.

3. 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,- €.
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§ 6
Záverečné ustanovenie

1. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 
2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 
kampane dňa 4.5.2006 uznesením č. 85/2006-MZ a toto všeobecne záväzné nariadenie 
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ, t. j. 26.5.2006.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/1998 o vymedzení miest 
na vylepovanie volebných plagátov a VZN č. 13/2002 o vymedzení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy 
mesta Nitry.

3. Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č. 2/2006 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
11.12.2008 uznesením č. 400/2008-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 01.01.2009.

4. Na vydaní dodatku č. 2 k VZN č. 2/2006 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
19.03.2015 uznesením č. 96/2015-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 30.04.2015.

5. Na vydaní dodatku č. 3 k VZN č. 2/2006 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa 
26.11.2015 uznesením č. 402/2015-MZ a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t.j. 21.12.2015.

Ferdinand Vítek, v.r. Mgr. Ľubomír Martinka, v.r.
     primátor prednosta

             mesta Nitry Mestského úradu v Nitre
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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
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