
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2010 
 

Mestského zastupiteľstva v Rajci o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na území mesta Rajec 

počas volebnej kampane – Voľby do orgánov samosprávy obcí 
  

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v platnom znení  a taktiež v zmysle Zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov 
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mesta Rajec počas volebnej kampane pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí. 

2. Stanovenie vyhradených miest a plôch musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán, 
politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov a zároveň zabezpečuje verejný poriadok v meste. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií musí byť v záujme verejného poriadku, 
a to najmä preto, aby plagáty neboli umiestňované živelne, čo by neprispelo k vzhľadu mesta a mohlo 
by spôsobiť aj škody. 

 
§ 2 

Určenie miest a plôch 
1. Plochy a miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií sú určené 

nasledovne: 
- verejné tabule umiestnené na Nám. SNP (1 ks), ul. Nádražnej (1 ks), ul. Fullovej (1 ks), ul. J. Kráľa (1 

ks) , ul. Lipová (1 ks), ul. Hollého pri Poliklinike (1 ks), ul. Jánošíkova (1 ks), ul. Bystrická (1 ks) a na 
ul. Partizánskej (1 ks). 

2. Iné miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v meste nie sú 
povolené. 

3. Mestský úrad na tento účel zabezpečí prípravu určených plôch tak, aby nebola narušená volebná 
kampaň. 

4. Volebné plagáty a iné nosiče informácií možno umiestňovať v čase od 10.novembra 2010 do 
25.novembra 2010 do 7.00 h. 

5. Po uplynutí volebnej kampane, t.j. dňa 25.novembra 2010 o 7.00 h si politické strany a koalície 
a nezávislí kandidáti zabezpečia očistenie určených miest a plôch tak, aby bola dodržaná lehota, 
čistota a poriadok. V prípade, že politické strany, politické hnutia, koalície politických strán 
a politických hnutí a nezávislí kandidáti po skončení volebnej kampane, t.j. do 25.11.2010 o 7.00 h 
nezabezpečia očistenie určených miest a plôch, vykoná tento úkon ihneď MsÚ. 

 
§ 3 

Sankcie 
1. Za porušenie tohto nariadenia môže primátor mesta podľa § 13 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení uložiť pokutu fyzickej a právnickej osobe až do výšky 6.638,00 €. 
2. Pokutu možno udeliť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa 

konania podľa odseku 1 dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho 
uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov o správnom 
konaní. 

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 
1. Toto VZN je platné  pre  voľby  do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.novembra 2010. 
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 21.10.2010 uznesením č. 128/2010 

a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 

                                                                                         Ing. Ján   R y b á r i k , v.r. 
                                                                                                      primátor mesta 


