
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová  č.12/2009  o určení miest na vylepovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom  č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 
prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a o jeho odvolaní a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov , zákona č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.303/2001 Z.z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 
v znení neskorších predpisov a zákona č.331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 
v znení neskorších predpisov a  zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda 
v znení neskorších predpisov 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.12 /2009 
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  na území 

mesta Nemšová. 
 

Článok 1 
  Základné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je vyhradiť miesta 

na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby  do Národnej rady 
Slovenskej republiky, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych 
krajov, do Európskeho parlamentu a kampane pred referendom na území mesta 
Nemšová. 

 
2. VZN sa vzťahuje na betónové skruže a plagátové plochy účelovo namontované na 

autobusových  zastávkach .  
 

Článok 2 
Vylepovanie plagátov 

 
1. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane v meste Nemšová je možné  len na 

vyhradených plochách, ktoré sú pre tento účel určené takto:  
 

a/  skrinky oznamov  politických strán 
b/  betónové skruže :   
- Mierové námestie 
- Ul.Ľuborčianska, pri Kultúrnom stredisku 
c/  autobusová čakáreň v Nemšovej na ul. Janka Palu, v Novej Nemšovej, v 

Kľúčovom a v Trenč. Závade 
d/  stále plagátové plochy v meste 
 

 



   Na ostatných verejných priestranstvách / rôzne stĺpy, stromy, rozvodné skrine    
            a ďalšie/ sa vylepovanie plagátov nepovoľuje. 
 

2. Vylepovanie plagátov sa nepovoľuje na štátnych budovách a zariadeniach. 
 

3. Vylepovanie plagátov sa nepovoľuje na budovách a zariadeniach v majetku mesta  
         s výnimkou autobusovej čakárne v Nemšovej na Ul.J.Palu, v Novej Nemšovej,          

v Kľúčovom a  v Trenč. Závade. 
 
6. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá politická strana, hnutie, nezávislí 

kandidáti. 
 

Článok 3 
Odstránenie  plagátov 

 
1.  Mestský úrad prostredníctvom Verejnoprospešných služieb m.p.o. je povinný  do 5 

dní po skončení volebnej kampane  nosiče určené na vylepovanie plagátov v meste 
odstrániť. 

 
 

Článok 4 
Kontrola 

 
 1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení  VZN vykonáva : 
 
       a/   hlavná kontrolórka mesta 
       b/  prednosta mestského úradu 
 
 

Článok 5 
Sankcie 

 
1. Pri porušení ustanovení tohto VZN je možné uložiť fyzickým a právnickým 

osobám pokutu v zmysle zákona č.369/1990 Zb., §13 odst. 
 

 
 

Záverečné ustanovenie 
 

 Toto VZN nadobúda účinnosť dňom :              
  Schválené uznesením MsZ Nemšová č 
  Po nadobudnutí tejto VZN sa rušia VZN č.14/2006 zo dňa 06.11.2006 a VZN č.  
 10/2009 zo dňa 28.01.2009. 

 
 
                                                                                                            Ján M i n d á r 
                                                                                                                primátor 
     Vyvesené:  
     Zvesené   :  


