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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  20.09.2017 

K bodu :                     Návrh VZN č. ... /2017 o vyhradení miest na umiestňovanie  
                                    volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej  
                                    kampane na území mesta Nemšová 
Spracoval :                       Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry 
Schválil :                           Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu    
Predkladá:                        Mgr. Beáta Belková, vedúca odd. správneho, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry    
Materiál obsahuje :          Návrh uznesenia, Dôvodovú správu, Návrh  VZN o vyhradení miest na  
                                           umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej  
                                           kampane na území mesta Nemšová  
Počet výtlačkov :              20 
Rozdeľovník :                  členovia MsZ – 13 x  
                                          primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                                           MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry  

                            MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku  
                            MsÚ – odd. výstavby     
                            MsÚ – hlavná kontrolórka 
                            VPS -  vedúci VPS, m.p.o.   

Prerokované:      na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 13.09.2017 

 
Dôvodová správa : 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nemšová o vyhradení miest na umiestňovanie  
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta 
Nemšová bol spracovaný v nadväznosti na ustanovenie § 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. Zákonná úprava je pomerne stručná. 
Ustanovenie § 16 splnomocňuje jednotlivé obce, aby všeobecne záväzným nariadením 
vyhradili miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.  
Úlohou obcí je rovnako ustanoviť aj podrobnosti o podmienkach ich umiestňovania.  
Jedinou podmienkou výslovne predpokladanou citovaným zákonným ustanovením je, že 
vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám a princípu rovnosti kandidujúcich subjektov. 
   
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke mesta. K návrhu neboli uplatnené pripomienky. 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu  
 
s c h v a ľ u j e 
 
     VZN č. .. /2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných   
     priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 
 


