
 
 

č. 11/2015 
 

 

o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 
 

Mesto Nováky v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

s použitím zákona SNR 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 

 

toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN): 

1. Umiestňovať volebné plagáty v rámci volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí možno začať dňom uverejnenia rozhodnutia 

o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končiť 48 hodín predo dňom 

konania volieb len na vyhradených  plochách na umiestňovanie volebných plagátov 

vybudovaných mestom k tomuto účelu. 

 

Vyhradené plochy na umiestňovanie volebných plagátov v meste Nováky: 

- na Nám. SNP – pred bytovkou č. 615 

- na Nám. SNP – pri lavičke cez Lehotský potok 

- na autobusovom nástupišti pri železničnej stanici 

- na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach 

- pri nákupnom stredisku Jednota na ul. Štúrovej 

 



2. Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty bude vykonané až po 

zverejnení vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po zverejnení 

vyžrebovaných čísel bude vyhradená plocha rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich subjektov číselne označená. Kandidujúca politická strana umiestni svoj 

volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným 

jej kandidátnej listine. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na 

umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, 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.  

 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 11. 2015 uznesením č. 204/2015. 

2. Účinnosť nadobúda 15.dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

Zverejnené: 05. 11. 2015     Schválené: 23. 11. 2015 

Vyhlásené: 03. 12. 2015     Účinnosť:  18. 12. 2015 

 

 

 

 

         RNDr. Daniel Daniš 

            primátor mesta 


