
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 

Mesta Rajec o umiestňovaní volebných plagátov  

na verejných priestranstvách  na území mesta Rajec 

  

Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle § 11 ods. 4  písm. g) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 16 Zákona 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje a ustanovuje podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Rajec počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí kandidujúcimi subjektmi. 

2. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných plagátov 

počas kampane pred voľbou prezidenta SR a kampane pred referendom. 

3. Volebnou kampaňou sa na 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. 

4. Kandidujúcim subjektom sa pre účely tohto VZN rozumie kandidujúca politická strana, 

koalícia alebo nezávislý kandidát.  

§ 2 

Určenie miest a plôch 

1. Pre účely volebnej kampane (§ 1 tohto VZN) sa určujú tieto miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov a iných nosičov informácií: 

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

Kráľa (1 ks), ul. Hollého (pri Poliklinike – 1 ks), ul. Jánošíkova (1 ks), ul. Lipová (1 ks), ul. 

Bystrická (1 ks) a na ul. Partizánskej (1 ks). 

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

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

kampaň. 

 

 

 



 

§ 3 

Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov 

1. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na určené miesta na umiestňovanie 

volebných plagátov. 

2. Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných kandidujúcich 

subjektov. 

3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt. 

4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

zabezpečí sám na vlastné náklady, ako aj odstránenie volebných plagátov do 7 dní po voľbách. 

5. Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných 

a propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je ustanoveniami 

tohto VZN dotknuté. 

 

§ 4 

Sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa Zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v platnom znení. 

2. Za porušenie tohto VZN možno primátorom mesta v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v platnom znení uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 33,- €. 

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN, 

môže primátor mesta v súlade s ustanoveniami Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení uložiť pokutu do výšky 6.638,00 €. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté uznesením č. 45/2017 Mestského zastupiteľstva 

v Rajci na svojom zasadnutí dňa 22.06.2017.  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia 

vyvesením na úradnej tabuli mesta Rajec. 

 

 

                                                                                         Ing. Ján   R y b á r i k  

                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 


