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 Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a 
ustanovením § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o 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 Č. 41/2022 
O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA ÚZEMÍ MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU 

 
 

 Čl. 1  
Všeobecné ustanovenie 

 
1. Toto nariadenie upravuje osobitný postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých 
kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste v čase volebnej 
kampane: 
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 
b) pre voľby do Európskeho parlamentu, 
c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, 
d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí, 
e) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 

 
 

Čl. 2 
Vyhradenie miest na umiestňovanie a zásady umiestňovania volebných plagátov 

 
1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len "politická strana") ich koalície alebo jednotliví 

kandidáti môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách 
určených mestom: 
- Betónová skruža na Ulici 1. mája 
- Pútač na zábradlí zdravotného strediska na Ulici Dr. Hálka 
 

2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v meste je zakázané. 
 
3. Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom alebo 

sú v správe mesta, a to aj v takom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na 
umiestňovanie plagátov alebo iných verejných oznamov. 

 

4. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí, 
kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci 
subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom.  
 
Mesto v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie volebných 
plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov, t.j. po 
zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným 
volebným orgánom (pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho 
parlamentu Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, pre voľby do 



orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja a pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí mestskou volebnou komisiou).  
 
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, do orgánov samosprávnych krajov a 
volieb do orgánov samosprávy obcí sa číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov určí v 
závislosti od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.  
 

5. Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov je plocha, ktorá bude na pútači a betónovej 
skruži viditeľne označená a rozdelená pre kandidujúce subjekty. 

 
6. Vyhradené plochy pre účel volebnej kampane sú kandidujúcim subjektom poskytované mestom 

Krásno nad Kysucou bezplatne. 
 
7. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu plôch na vyhradených miestach počas príslušnej volebnej 

kampane si zaisťuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 
 
8. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov na vyhradených miestach nesie príslušný kandidujúci 

subjekt. 
 
9. Kandidujúcemu subjektu bude vyhradená plocha k dispozícii do skončenia volebnej kampane. 
 
10. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej 

ploche, nemôže byť jemu vyhradená plocha použitá pre umiestnenie volebných plagátov iných 
kandidujúcich subjektov. Takáto plocha zostáva prázdna. 

 
11. Kandidujúcemu subjektu bude vyhradená plocha označená : 
 

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky názvom politickej strany alebo koalície a číslom, 
ktoré zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, 
 

b) pre voľby do Európskeho parlamentu názvom politickej strany alebo koalície a číslom, ktoré 
zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, 

 
c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov: 

- pre voľby predsedu samosprávneho kraja s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu 
zaregistrovaných kandidátov, i s názvom subjektu, za ktorý kandiduje, t. j. názov 
politickej strany alebo názvami politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta 
navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, 

- pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja s názvom politického subjektu, 
t. j. politickej strany alebo koalície, resp. menom a priezviskom nezávislého kandidáta. 
 

d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí: 
- pre voľby primátora mesta s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu 

zaregistrovaných kandidátov, i s názvom subjektu, za ktorý kandiduje, t. j. názov 
politickej strany alebo názvami politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta 
navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, 



- pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva s názvom politického subjektu, t. j. 
politickej strany alebo koalície, resp. menom a priezviskom nezávislého kandidáta, 
 

e) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu 
zaregistrovaných kandidátov. 

 
Čl. 3 

Povinnosti politických subjektov a kandidátov 
 
1. Každý politický subjekt a kandidát je povinný do desať dní po ukončení volieb všetky nalepené 

plagáty z plôch pre neho vyhradených miest odstrániť. 
 

2. V prípade konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky (po vyhlásení výsledkov 
prvého kola) volebná kampaň pokračuje a končí 48 hodín pred začatím volieb prezidenta Slovenskej 
republiky. 

 
3. V prípade neodstránenia plagátov z vyhradených miest odstráni tieto mesto na náklady príslušného 

politického subjektu alebo kandidáta. 
 

Čl. 4 
Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a) príslušníci Mestskej polície Krásno nad Kysucou, 
b) zamestnanci Mestského úradu v Krásne nad Kysucou  

 
2. Za porušenie povinností ustanovených v tomto nariadení sa môže fyzickej osobe uložiť pokuta podľa 
osobitých predpisov (Zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov). 
 
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie sa môže 
uložiť pokuta v súlade s § 27b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 

Čl. 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou 

dňa 15.06.2022 pod č. 41/2022 a nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022. 

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN schválené 

Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno nad Kysucou č. 92/2009 zo dňa 20.04.2009.  

 

 

…………………………  
        Ing. Jozef Grapa   
                                   primátor mesta  
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