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Všeobecne záväzné nariadenie 

MESTO  SEREĎ 
 

č. ../2015 zo dňa 10.12.2015 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane na 
území mesta Sereď  

Schválené MsZ v Seredi  dňa : 10.12.2015 
Účinnosť od :  

 



Mesto Sereď podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a 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, 
vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. ../2015 o vyhradení miest 
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane na území mesta Sereď (ďalej len "nariadenie"): 

 
 

§ 1  
Účel nariadenia 

 
Účelom tohto nariadenia je vyhradiť miesta a ustanoviť 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 na území mesta Sereď.  

 
 

§ 2 
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 
1. Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sú na území mesta 

Sereď vyhradené obojstranné informačné zariadenia na ul. M.R.Štefánika pri OD 
COOP Jednota.  

2. Podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov sa vymedzené plochy rozdelia 
tak, aby rozdelenie zodpovedalo zásade rovnosti kandidujúcich subjektov. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva, 
budovách a zariadeniach v meste Sereď je zakázané. 

4. Plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa 
kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne. 

 
§ 3 

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 
 
1. Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu sa pridelí v zmysle zásad 

rovnosti rovnako veľká plocha označená číslom. 
2. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do 

Európskeho parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny 
kandidujúceho subjektu, ktorú zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov 
a volieb do orgánov samosprávy obcí číslo plochy zverejní mesto Sereď na základe 
žrebovania s účasťou hlavného kontrolóra mesta. 

3. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé kandidujúce subjekty v rovnakom 
pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov vykoná mesto až po zverejnení 
vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.  

4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty iba na plochu označenú číslom 
zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným pre kandidujúci subjekt. Ak 
kandidujúci subjekt umiestni volebný plagát na plochu označenú číslom, ktoré sa 
nehoduje s vyžrebovaným číslom určeným pre kandidujúci subjekt, volebný plagát 
mesto Sereď odstráni.  



5. Vyhradená plocha na verejnom priestranstve je kandidujúcemu subjektu k dispozícii 
až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt  svoje 
právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie. 

6. 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. Toto miesto nie je možné použiť na 
umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.  

7. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách si každý kandidujúci 
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.  

8. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. ../2015 o vyhradení miest a ustanovení 
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane na území mesta Sereď nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia 
vyvesením  na úradnej tabuli mesta Sereď.  
 
 
V Seredi, dňa ...........2015 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Martin   T o m č á n y i 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
 
 
Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 10.12.2015 
uznesením číslo .../2015.  

 
 
 

Deň vyhlásenia:  
Deň zvesenia:  


