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Mesto Nemšová na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a 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  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová č. 5/2017 
 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová 
 

Článok 1   
Účel nariadenia 

  
1.    Účelom tohto nariadenia je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie  

             volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta  
               Nemšová. 
        2.    Postup pri umiestňovaní volebných plagátov kandidujúcich subjektov v čase volebnej  
               kampane sa určuje pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do  
               Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov  
               samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum ( ďalej len    
               volieb). 

 
Článok 2 

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 
  
     1.    Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno 
            len na tých miestach, ktoré vyhradilo mesto týmto nariadením. 
     2.    Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov sú: 

a) betónové skruže: na Mierovom námestí, na ul. Ľuborčianska, pri Kultúrnom stredisku, 
b) autobusová čakáreň v Nemšovej na ul. Janka Palu, v Novej Nemšovej, v Kľúčovom 

a v Trenčianskej Závade 
c) stále plagátové plochy v meste. 

      3. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na iných miestach verejného  
            priestranstva, budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta je zakázané. 
      4. Iní umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných  
            a propagačných zariadeniach ako uvedené v ods. 1 tohto článku nie je predmetom úpravy  
            tohto VZN. 

 
Článok 3 

Zabezpečenie zásady rovnosti pre umiestňovanie volebných plagátov 
  

       1. Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu  
           alebo koalícii a nezávislému kandidátovi, sa pridelí rovnako veľká plocha na umiestňovanie  
           volebných plagátov, ktorá je označená číslom. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám      
           rovnosti kandidujúcich subjektov. 



2. Plocha každého vyhradeného miesta na umiestňovanie volebných plagátov určeného týmto 
VZN bude reálne rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu a podľa vyžrebovaných čísel 
zaregistrovaných kandidátnych listín, a to neodkladne po ich zverejnení, spravidla formát A3. 

3. Využívať vývesné skrinky, ktoré sú poslancom pridelené mestom pre informovanie občanov, je 
na účely umiestňovania volebných plagátov zakázané. 

4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá mu 
bola vyhradená. 

5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným 
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci 
subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije. 

6. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na 
vyhradených plochách, zostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto 
miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

7. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje 
bezplatne. 

8. Umiestňovanie volebných plagátov si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné 
náklady, pričom zároveň zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.  

 
                                                         Článok 4 
                                        Záverečné ustanovenia 
 

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva  
       v Nemšovej  č. 312 zo dňa 20.09.2017. 
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej  
       tabuli mesta. 
3.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne  
       záväzného nariadenia č. 12/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas     
       volebnej kampane na území mesta Nemšová. 
 
V Nemšovej, 20.09.2017. 
  
  
                                                                                             Ing. František Bagin 
                                                                                                  primátor mesta  
  
  
 
 


