
 

 

VZN č. 3/2015  

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov, ktorým sa vyhradzujú 

miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách 

mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov  
 

 

 

     Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v súlade s  

§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 14 ods. 3 

písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zmien a doplnkov a § 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 sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

 

 

 

Čl. 1 

 

     Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa vyhradzujú 

miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane na verejných priestranstvách mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov 

(ďalej len „VZN“) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách mestskej časti Košice – 

Dargovských hrdinov počas volebnej kampane pre voľby do :  

 

a) Národnej rady Slovenskej republiky, 

b) Európskeho parlamentu, 

c) orgánov samosprávnych krajov, 

d) orgánov samosprávy obcí. 

 

 

 

Čl. 2 

1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane  možno na území mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov len 

na mieste vyhradenom týmto všeobecne záväzným nariadením. 

2. Pre vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, ktorá začína 

dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, je 

v mestskej časti vyhradený   
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výlepný stĺp mestskej časti osadený na ulici Maršála Koneva pri vstupe ku 

Poliklinike Východ. 

3. Na výlepnom stĺpe uvedenom v ods. 2 bude pre všetky kandidujúce subjekty 

po tom, ako sa stane verejne známym počet zaregistrovaných kandidujúcich 

subjektov, vyhradená plocha v takej veľkosti, aby bola zachovaná zásada 

rovnosti kandidujúcich subjektov. 

4. Vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcemu subjektu až do skončenia 

volebnej kampane. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na 

umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na 

umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto 

miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných 

kandidujúcich subjektov. 

5. Vylepenie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt. 

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie kandidujúci subjekt. 

 

 

Čl. 3 

 

1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta Mestskej časti Košice 

– Dargovských hrdinov uložiť právnickej osobe pokutu podľa § 23 ods. 2 

písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov až do výšky 6 638,- 

€. Fyzické osoby môžu byť postihnuté za priestupok podľa § 46 zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov. 

2. Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov konanom dňa 19. 11. 2015. 

3. VZN bolo zverejnené na internetovej adrese MČ www.kosice-dh.sk a úradnej 

tabuli mestskej časti dňa 20. 11. 2015 .   

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na 

úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.  

                                                                                                             starosta 
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