
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2014 

o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred 
voľbami do Európskeho parlamentu 2014 

 
 
      
  
   Mestské zastupiteľstvo Vrbové  podľa § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 
Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  (ďalej VZN). 
 
 
                                                                         Čl. 1 
 
1/  Toto VZN určuje miesta na verejných priestranstvách mesta Vrbové, na ktorých 
kandidujúce politické strany  alebo koalície vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa 
konajú dňa 24. 5.2014, budú môcť pred voľbami  umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče 
informácií. 
 
2/ Vyhradené plochy na týchto miestach v súlade so zákonom zodpovedajú zásadám rovnosti 
kandidujúcich politických strán alebo koalícií. 
 
                                                                          Čl. 2 
 
1/  Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených miestach možno 
začať 21 dní predo dňom volieb. 

2/  Zverejňovanie informácií o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách  je 48 
hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb zakázané. 

 

                                                                           Čl. 3 
 
1/  Za účelom zabezpečenia zásady rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií 
pred voľbami do Európskeho parlamentu sa pri umiestňovaní volebných plagátov a iných 
nosičov informácií na verejných priestranstvách v súlade so zákonom vyhradzuje plocha na 
vedenie volebnej kampane v meste Vrbové na Beňovského ulici (pri rodinnom dome č. 
451). 
2/  Na uvedenom stanovišti sú umiestnené dve tabule, na ktorých budú pripravené plochy na 
vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre každú politickú stranu alebo 
koalíciu, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná a to v rovnakom rozsahu 
a s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu. Vyhradený priestor bude spresnený 
podľa počtu zaregistrovaných politických strán a koalícií tak, aby pripravená plocha bola 
pomerne rozdelená. Tieto plochy budú očíslované číslami kandidujúcich politických strán 
alebo koalícií. 
                           



 
                                                                  Čl. 4 
 
1/  Na inom ako uvedenom mieste v čl.3 bod 1/ tohto VZN sa umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mesta Vrbové v súvislosti 
s voľbami do Európskeho parlamentu nepovoľuje. 

2/   Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia mesta Vrbové. 

 

                                                                         Čl. 5 
 

1/ Primátor mesta Vrbové môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
                                                                          Čl. 6 
 
1/  Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové na svojom riadnom 
zasadnutí dňa 20 marca 2014 uznesením číslo 15/III/2014 

2/   Toto VZN  nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

3/   Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do Európskeho parlamentu, 
t. j. dňom 24. 5.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Ján Jánoška 
                                      primátor mesta Vrbové 
 
Vo Vrbovom 21/03/2014 
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