
 

MESTO NITRA 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Predkladateľ: 
JUDr. Igor Kršiak, prednosta  

Číslo materiálu: 
 

    

  1421 /2018 

 

Názov materiálu: 
 
 
 
 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta 
Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov 

Spracovateľ: 
 

JUDr. Ivana Buranská, zástupca prednostu MsÚ 

Napísal: 
 

JUDr. Eva Gánoczyová, referent právnik 

Prizvať: 
 

- 

 

Dátum rokovania MZ: 
 

17.05.2018 

Dátum vyhotovenia: 
 

19.04.2018 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 

2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 

volebnej kampane v znení dodatkov 

u z n á š a   s a    n a   v y d a n í  
Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 

volebnej kampane v znení dodatkov 

u k la d á 
vedúcej odboru služieb úradu zabezpečiť  

-  prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb vyvesenie 

vydaného Dodatku č. 4 k VZN Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 

v znení dodatkov na úradnej tabuli mesta Nitry 

                                                                         T: do 10 dní 

- prostredníctvom útvaru propagácie a cestovného ruchu zverejnenie 

vydaného Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2006 na webovom sídle mesta 

                                                                         T: do 30 dní 

                                                                         K: ref. organizačný 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 
 

 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov 

vznikol v dôsledku inovovania informačného systému v meste, konkrétne z dôvodu 

inštalovania nových mestských výlepných skruží, ktoré sú určené na výlep plagátov. 

 

Nové priestorové a územné vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov vzniklo 

najmä z potreby pokrytia miest s vyššou koncentráciou a pohybom ľudí.  

  



 

 

Návrh 

 

 

Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení 

miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému 
naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
v čase volebnej kampane v znení dodatkov, ktorým sa uvedené VZN mení a dopĺňa 
nasledovne:   
 
 

1. Týmto Dodatkom č. 4 sa vypúšťa pôvodná Príloha č. 1 a nahrádza sa novou 

Prílohou č. 1. 
 

 
 
Na vydaní tohto Dodatku č. 4  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 
 
 

Časť mesta Lokalita 
Staré Mesto.: 
  

1. Staničná ul. – autobusová stanica 
Štefánikova tr. – pred VÚB bankou  

Klokočina: 
  

2. križovatka Dolnočermánskej a Hviezdoslavovej ul.- 
zastávka MHD 

          Jurkovičova ul. – PD „Sandokan“ 
Čermáň: 3. roh Potravinárska ul. a Hlboká ul.  

– za obchodom  potravín 
Chrenová: 
  

4.  Výstavná ul. obchodné centrum Lipa 
          Dlhá ul. č.2 - reštaurácia Papuča 

Zobor: 5.  Dolnozoborská ul. - amfiteáter 
 Nitra - Diely: 6.  Popradská ul. – parkovisko potravín HaM 
 Mlynárce: 7.  roh Štúrova a Bolečkova ul. - pohostinstvo 
Párovské Háje: 8. Ulička – zastávka MHD 
 Kynek 9.  Trnavská ul. -  pred KD 
Drážovce: 10.  roh Topoľčianska a Sčasného ul. - Coop jednota 
Janíkovce: 11.  Hlavná ul. - pohostinstvo 
Horné Krškany: 12.  Novozámocká ul. - oproti pohostinstvu "U čerta" 
 Dolné Krškany:       13. Križovatka Novozámocká ul. a ul.Na priehon 


