
Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 
 

Mesto Hurbanovo v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods.3 písm. n) 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 toto nariadenie, ktorým sa 
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných  plagátov v meste Hurbanovo počas volebnej 
kampane do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, do Národnej rady SR, 
do vyšších územných celkov, do orgánov samosprávy obcí a pri konaní referenda (ďalej len 
nariadenie): 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 115 
o vylepovaní volebných plagátov 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 
Na rokovaní MsZ mesta dňa: 10.12.2015 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 23.12.2015 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 07.01.2016 
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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 115 
o vylepovaní volebných plagátov  

 
 
 

Mesto Hurbanovo v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) 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 toto 
nariadenie, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných  plagátov v meste 
Hurbanovo počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta SR, 
do Národnej rady SR, do vyšších územných celkov, do orgánov samosprávy obcí a pri konaní 
referenda (ďalej len nariadenie): 
 

článok 1 
Účel nariadenia 

 
Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických  

strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň (ďalej len oprávnené  
subjekty) v meste Hurbanovo počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, vo  
voľbách prezidenta SR, do Národnej rady SR, do vyšších územných celkov, do orgánov  
samosprávy obcí a pri konaní referenda (ďalej len nariadenie).  

 
článok 2  

Miesto na vylepovanie volebných plagátov  
 

1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej 
kampane je možné vylepovať volebné plagáty iba na mestských informačných 
stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených:  

 
• Pri križovatke ulíc Á. Fesztyho a Konkolyho 

• Pri križovatke ulíc Novozámocká a E. Adyho (mestská časť Bohatá) 
 

2. Každému oprávnenému subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha na princípe 
rovnosti na mestskom informačnom stojane označená číslom podľa žrebu ústrednej 
volebnej komisie,  volebnej komisie NRSK a mestskej volebnej komisie. 
Na ostatných mestských informačných  tabuliach v meste Hurbanovo je volebné 
plagáty vylepovať zakázané.  
 

článok 3  
Vylepovanie volebných plagátov a údržba plôch na vylepovanie 

 
1. Používanie plagátovacích plôch je bezodplatné. 
2. Mesto Hurbanovo označí plagátovacie plochy akonáhle sa stane verejne známy počet 

vo voľbách zaregistrovaných politických strán, ich koalícií a nazávislých kandidátov. 
Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plagátovaciu plochu. 

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje volebné plagáty len na plochy, ktoré mu 
mesto Hurbanovo vyhradí. 

4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije jemu vyhradenú plagátovaciu plochu, zostane voľná 
a mesto Hurbanovo ju nemôže prideliť inému kandidujúcemu subjektu. 
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5. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane 

na vyhradených plagátovacích plochách si zabezpečí každý kandidujúci subjekt sám 
na svoje náklady. 

6. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt. 
 

článok 4  
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa kvalifikuje ako priestupok. Porušenie 

tohto nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie alebo právnickou osobou 
sa kvalifikuje ako správny delikt. 

2. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku, môže byť uložená pokuta v konaní 
o priestupkoch podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov do 33 eur. Fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej 
osobe, ktorá sa dopustí správneho deliktu, môže byť uložená pokuta podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 6 638 eur. 

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa rušia všetky všeobecne záväzné nariadenia 
Mesta Hurbanovo (č. 28, 40, 41, 53, 70) ktoré boli prijaté pred prijatím tohto VZN, 
ktorými sa ustanovovali miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste 
Hurbanovo počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu, vo voľbách 
prezidenta SR, do Národnej rady SR, do vyšších územných celkov, do orgánov 
samosprávy obcí.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hurbanove číslo 167/2015-MZ zo dňa 10.12.2015 a nadobúda 
účinnosť dňom 07.01.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Ildikó Basternáková 

primátorka mesta 
 
 


