
 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever 
č. 48/2014 

 
o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na 

verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí 
 
 
Mestská časť Košice - Sever na základe ustanovení § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí (ďalej len „zákon o voľbách do samosprávy obcí ”) a v súlade s ustanovením 
§ 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 14 
ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, vydáva  toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradenie miest na verejných 

priestranstvách Mestskej časti Košice - Sever, na ktorých je možné umiestňovať volebné plagáty a 
iné nosiče informácií v rámci predvolebnej kampane pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
 
1.  Pre účely tohto VZN je 

a) kandidujúcim subjektom kandidát na funkciu starostu a funkciu poslanca miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever zaregistrovaný v zmysle ustanovenia § 17 
a nasl. zákona o voľbách do samosprávy obcí; 

b) volebným plagátom tlačený alebo písaný materiál, leták, oznam, prospekt, samolepka 
alebo iný tlačený alebo písaný materiál, ktorý svojim obsahom propaguje kandidujúci 
subjekt; 

c) iným nosičom informácií akýkoľvek nosič informácií, ktorý svojim obsahom propaguje 
kandidujúci subjekt a ktorý nie je volebným plagátom podľa predchádzajúceho bodu b). 

 
Článok 3 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 
 
1. Miestom na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií je vyhradená časť 

oplotenia areálu miniaturgolfového ihriska na Hornom Bankove pozdĺž miestnej komunikácie 
smerujúcej od zastávky MHD, označená nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“ 
(ďalej len „Vyhradené miesto“). 

 
2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných verejných priestranstvách 

ako je Vyhradené miesto podľa tohto VZN sa zakazuje. 
 

 



 

Článok 4 
Pravidlá umiestňovania 

 
1. Kandidujúce subjekty sú oprávnené začať umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na 

Vyhradené miesto najskôr 17 dní predo dňom volieb. 
 

2. Pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií sú kandidujúce subjekty povinné 
zachovávať zásadu rovnosti kandidujúcich subjektov. Každý z kandidujúcich subjektov je tak 
oprávnený využiť len takú časť celkovej plochy Vyhradeného miesta, ktorá zodpovedá pomeru 
celkovej plochy Vyhradeného miesta k počtu kandidujúcich subjektov. 

 
3. Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty a iné nosiče informácií z Vyhradeného 

miesta na vlastné náklady v lehote do 5 dní odo dňa konania volieb. 
 

Článok 5 
Sankcie 

 
1. Porušenie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN môže byť kvalifikované a postihované ako 

priestupok podľa ustanovenia § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 
 

2. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva kontrolór MČ a osoby poverené 
starostom MČ. 

 
Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 
 
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN MČ Košice – Sever č. 45/2010 o určení miest 

vyhradených na vylepovanie volebných plagátov schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever č. 183 zo dňa 29.9.2010. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

           
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Sever 

dňa ...................... uznesením č. ......../2014. 
 

2. Toto VZN v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov nadobúda účinnosť 15 - tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli MČ. 

 
 
V Košiciach dňa ..........................                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     
Marián Gaj  

                                                                                                                               starosta  
Vyvesené dňa: .......................... 
 
Zvesené dňa: ...........................  


