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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o vyhradení miest 

na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 

území mesta Žilina 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí 16.5.2016 všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Žilina č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov 

(ďalej len ,,VZN“). Predmetné VZN bolo napadnuté protestom prokurátora 239/16/5511-6 zo 

dňa 29.12.2016, ktorý sa domáhal zrušenia čl.1, čl.2, čl.3, čl.4 bod 3, bod 4 a čl.5 VZN lebo 

nim bol porušený zákon v ust. §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §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.  

 

Stanovisko k predmetnému protestu prokurátora je rozobraté v správe k protestu 

prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 16/2016 o podmienkach 

vylepovania a umiestňovania plagátov.  

 

V rámci uvedenej správy bolo odporučené protestu prokurátora ako celku vyhovieť 

a doterajšie VZN zrušiť a nahradiť ho v intenciách protestu dvoma samostatnými VZN, ktoré 

upravia podmienky vylepovania plagátov a  podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.  

 Vzhľadom na to, že mesto sa stotožnilo so záverom prokurátora ohľadom názoru, že 

obec  sa nemôže pri výkone samosprávy odvolávať na právnu úpravu týkajúcu sa preneseného 

výkonu štátnej správy a pri úprave preneseného výkonu štátnej správy na právnu úpravu 

samosprávy, dochádza 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 k vyhradeniu miest a stanoveniu podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

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

do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách na území mesta Žilina, a to 

samostatným VZN.  

 

 Počet vylepovacích  miest zostáva rovnako ako v pôvodnom VZN zachovaný  a 

dostačujúci pre potreby volebných kampaní pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

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

a voľby do orgánov samosprávnych obcí. Rovnako zostáva  aj naďalej zachovaná zásada 

rovnosti kandidujúcich strán. V súlade s názorom prokurátora sa pri formulácii nového VZN 



striktne rešpektoval rozsah zákonného zmocnenia pri úprave preneseného výkonu štátnej 

správy, ktorý mestu zveruje §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. 

  

 Podľa §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 

obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, 

všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí 

zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

 

Dopad navrhovaného VZN je z pohľadu rozpočtu mesta Žilina neutrálny. 

 

 

Komisia územného plánovania a výstavby berie predložený materiál na vedomie 

 bez pripomienok. 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť  návrh 

 všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o vyhradení miest na umiestňovanie 

 volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 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 (ďalej len „zákon“ č. 181/2014 Z. z.)  vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .................,  

 

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 

území mesta Žilina 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miest a stanovenie 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane1 pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí na verejných priestranstvách 

na území mesta Žilina. 

 

 

Článok 2 

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na umiestňovanie volebných plagátov sú v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich 

subjektov2 vyhradené tieto vylepovacie miesta: 

a) Hliny–Hlinská ulica – JUNIOR 

b) Staré mesto – Ulica 1. mája (križovatka Veľká okružná ulica, Ulica 1. mája, 

Predmestska ulica) 

c) Staré mesto - Kysucká ulica – pred  LIDLom 

d) Solinky - Smreková ulica – pri  zastávke MHD 

e) Hájik -  Ulica Mateja Bela – pri otočke MHD 

f) Vlčince – Ulica svätých Cyrila a Metoda – pri zastávke MHD 

     2.  Plochy na umiestňovanie volebných plagátov sú na vyhradených vylepovacích 

miestach číselne rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov. 

     3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených vylepovacích miestach  si počas 

volebnej kampane každý kandidujúci subjekt zabezpečuje sám na vlastné náklady. 

    4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, 

ktoré mu bola vyhradená. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 §2 ods.2 zákona č. 181/2014 Z.z. 
2§16 zákona č.181/2014 Z.z. posledná veta 



 

Článok 3 

Zrušovacie ustanovenia 

      
  Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie č.16/2016  

o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov. 

               

                          

       Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
        

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o  vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina bolo schválené na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa ..................... 

 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Žilina t.j. ........................       

 
                                                  
 
                                                                                                          Ing. Igor Choma 

                                                                                                                 primátor  
 

 

 


