Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever
č. 50/2016
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo
iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice – Sever v
znení zmeny prijatej uznesením MZ MČ Košice – Sever č. 22/2019
Mestská časť Košice – Sever v súlade s ustanovením § 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 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
Predmet
1. Týmto VZN sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na vylepovanie volebných
plagátov alebo iných nosičov informácií na verejných priestranstvách na území Mestskej
časti Košice – Sever počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby
do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
Článok 2
Určenie miesta a času na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
1. Miestom na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v Mestskej časti
Košice – Sever je vyhradená konštrukcia upevnená na bočnej stene trhoviska Mier na
Námestí Jána Mathého, označená nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“
(ďalej len „Vyhradené miesto“).
2. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na Vyhradenom mieste je možné
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.
3. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných verejných
priestranstvách bez príslušných povolení sa zakazuje.
Článok 3
Rozdelenie Vyhradeného miesta a pravidlá umiestňovania volebných plagátov
1. Mestská časť Košice – Sever rozdelenie Vyhradeného miesta pre jednotlivé volebné
plagáty kandidujúcich subjektov vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel
zaregistrovaných kandidátnych listín kandidujúcich subjektov. Vyhradená plocha bude
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Vyhradené miesto bude k dispozícií kandidujúcim subjektom až do skončenia volebných
kampaní. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného
plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.

3. Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty a iné nosiče informácií z
Vyhradeného miesta na vlastné náklady v lehote do 5 dní odo dňa konania volieb.
Článok 4
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov
1. Za obsah volebných plagátov sú zodpovedné kandidujúce subjekty.
Článok 5
Priestupky a sankcie
1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť fyzickej
osobe uložená pokuta až do výšky 33 eur.
2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý môže
obec uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN MČ 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 schválené uznesením
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 305/2014 zo dňa 8.10.2014.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ
Košice – Sever dňa 11.1.2016.
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.
3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola schválená na II. zasadnutí MZ MČ Košice –
Sever dňa 25.02.2019 uznesením č. 22/2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli.
V Košiciach 14.1.2016
„podpísané“
Marián Gaj
starosta
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Zvesené dňa: 29. januára 2016
VZN nadobudlo účinnosť dňa: 29. januára 2016

