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Mesto Krupina  na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade § 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 zverejňuje vydané Všeobecne záväzného nariadenie 

mesta Krupina č. 4/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách mesta Krupina.      
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Mesto Krupina na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade § 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 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina  

č. 4/2022 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov  

na verejných priestranstvách  mesta Krupina 

 

 

 

Článok 1 

 Účel nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (v ďalšom texte len „VZN“) je vyhradiť 

miesta a určiť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov politických strán, politických 

hnutí alebo koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len 

„kandidujúce subjekty“) na verejných priestranstvách mesta Krupina počas volebnej 

kampane
1
 pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávy krajov  

a voľby do  orgánov samosprávy obcí.   

 

 

Článok 2 

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sú vyhradené výlučne 

mestské informačné stojany, umiestnené pre tento účel na Svätotrojičnom námestí – na 

trávnatej ploche oproti Domu služieb.  

2. Toto VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných  

a reklamných zariadeniach súkromných spoločností a na objekty v súkromnom vlastníctve 

osôb. 

 

 

Článok  3 

Podmienky pre umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Rozdelenie plagátových plôch sa uskutoční po zverejnení zoznamu zaregistrovaných 

kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom.
2
  

2. Mesto Krupina pridelí plochu na umiestňovanie volebných plagátov v zmysle zásady 

rovnosti, v rovnakom pomere pre všetky zaregistrované kandidujúce subjekty. Takto 

vyhradená plocha bude číselne označená.  
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3. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho 

parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu 

zverejneného štátnou komisiou. V prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb 

do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí bude číslo 

plochy na umiestňovanie volebných plagátov určené v závislosti od abecedného poradia 

jednotlivých kandidujúcich subjektov.  

4. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je zaregistrovaným 

kandidujúcim subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, 

či kandidujúce subjekty svoje pravo na umiestnenie volebných plagátov využijú.  

5. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, 

ktorá mu bola vyhradená. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje pravo na umiestnenie 

volebných plagátov na mestských informačných stojanoch, ostane miesto určené pre tento 

kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

6. Umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch si každý 

kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom zároveň zodpovedá  

za obsah umiestnených volebných plagátov.  

7. Počas volebnej kampane si kandidujúci subjekt kontroluje stav svojich volebných 

plagátov (poškodenie, prelepenie a pod.). 

8. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na mestských informačných 

stojanoch sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne. 

9. Na iné  miesta verejných priestranstiev, na verejných budovách, zariadeniach a výlepných 

plochách sa umiestňovanie plagátov v meste Krupina nepovoľuje. 

10. V prípade umiestnenia plagátov kandidujúceho subjektu kýmkoľvek na iné verejné 

priestranstvá,  verejné budovy a plochy ako vyhradené plochy týmto VZN je kandidujúci 

subjekt povinný okamžite ho na svoje náklady odstrániť. Uvedeným ustanovením nie je 

dotknutá zodpovednosť a možnosť sankcie podľa ustanovenia čl. 4 tohto VZN. 

11. Za umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, údržbu umiestnených 

volebných plagátov, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy 

zodpovedajú jednotlivé kandidujúce subjekty na vlastné náklady. 

 

 

Článok  4 

 Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej 

polície Krupina. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa  

§ 47 ods. 1. písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

ako priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33 eur. 

3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované 

podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 

predpisov do výšky 6 638 €. 
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Článok  5 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 29.6.2022 uznesením 

č. 138/2022-MsZ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením  

na úradnej tabuli mesta.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/2014 o vyhradení miest  

na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane, ktoré bolo schválené 

uznesením Mestského zastupiteľstva č. 175/2014-MsZ. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radoslav Vazan 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 § 2 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 

 
2
 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 


