MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014 Z.z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných
plagátov
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych
krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum.
(2) Vyhradená plagátová plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované
politické strany, koalície politických strán prípadne nezávislých kandidátov musí byť
vytvorený rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných plagátov.
(3) Reálne rozdelenie vyhradenej plagátovej plochy mesto Prievidza vykoná až po zverejnení
vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.
(4) Kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa
s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej listine. V prípade, že kandidujúci subjekt
nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane
miesto určené na umiestnenie volebného plagátu prázdne. Toto miesto nie je možné použiť
na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
(5) Ostatné plagátové plochy spravované mestskou príspevkovou organizáciou Kultúrne a
spoločenské stredisko v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, môžu kandidujúce politické subjekty
využiť na volebné plagáty a oznámenia o konaní volebných zhromaždení za odplatu a v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza č.103/ 2009 o podmienkach
vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.
(6) Oznámenie o konaní volebného zhromaždenia bude obsahovať:
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• názov zvolávateľa volebného zhromaždenia a mená hostí,
• miesto konania,
• čas konania.
Oznámenia maximálnych rozmerov A2 ( 420 x 594 mm ) môžu obsahovať grafické
vyobrazenie loga politického subjektu a volebné heslo.
(7) Umiestňovanie volebných plagátov a oznámení na plagátových plochách mesta Prievidza sa
môže uskutočniť len prostredníctvom Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.
§2
Voľby do Európskeho parlamentu
(1) Mesto Prievidza pre potreby kandidujúcich politických strán a koalície politických strán vo
voľbách do Európskeho parlamentu zriadi na Námestí slobody v Prievidzi centrálnu
plagátovú plochu.
§3
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
(1) Mesto Prievidza pre potreby kandidujúcich politických strán a koalície politických strán vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhradzuje v jednotlivých volebných
obvodoch samostatné plagátové plochy:
Volebný obvod č. I. : Staré mesto - Námestie slobody,
Volebný obvod č. II. : Sídlisko Píly – Ul. M. R. Štefánika - pred hotelom Magura,
Volebný obvod č. III. : Zapotôčky – Ul. Ľ. Ondrejova - autobusová zástavka,
Volebný obvod č. IV. : Kopanice - Cesta Vl.Clementisa – piváreň,
Volebný obvod č. V. : Veľká Lehôtka – Podhorská ulica - oproti kultúrnemu domu,
Volebný obvod č. VI. : Malá Lehôtka – Ul. F.Hečku - pri kultúrnom dome,
Volebný obvod č. VII. : Hradec – Ul.1.mája - pri obchode.
§4
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
(1) Kandidát na prezidenta môže využiť na volebné plagáty a oznámenia o konaní volebných
zhromaždení plagátové plochy spravované mestskou organizáciou Kultúrne a spoločenské
stredisko v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, za odplatu a v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením mesta Prievidza č.103/ 2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území
mesta Prievidza.
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§5
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(1) Mesto Prievidza pre potreby kandidujúcich politických strán, koalícií politických strán
a nezávislých kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov zriadi na Námestí
slobody v Prievidzi centrálnu plagátovú plochu.
(2) Mesto Prievidza uverejní v zákonom stanovenej lehote zoznam zaregistrovaných kandidátov
na centrálnej plagátovej ploche a na úradných tabuliach mesta.
§6
Voľby do orgánov samosprávy obcí
(1) Mesto Prievidza po vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí pre potreby
zaregistrovaných kandidátov politických strán, koalície politických strán, ako aj nezávislých
kandidátov vyhradzuje v jednotlivých volebných obvodoch samostatné plagátové plochy:
Volebný obvod č. I : Námestie slobody,
Necpaly – Veľkonecpalská ulica, autobusová zástavka,
Staré mesto – Dlhá ulica, oproti Rozvoju,
Žabník – Ulica stavbárov, pri Mickey bare;
Volebný obvod č. II : Sídlisko Píly – Ul. M. R. Štefánika, pred hotelom Magura;
Volebný obvod č. III : Zapotôčky – Nové mesto – Ul. Ľ. Ondrejova, autobusová zástavka;
Volebný obvod č. IV : Kopanice – Ul. K. Novackého, ABC market,
Cesta Vl. Clementisa, piváreň;
Volebný obvod č. V : Veľká Lehôtka – Podhorská ulica, oproti kultúrnemu domu;
Volebný obvod č. VI : Malá Lehôtka – Ul. F. Hečku, pri kultúrnom dome;
Volebný obvod č. VII : Hradec – Ul.1.mája, pri obchode.
(2) Pre zaregistrovaných kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva ( ďalej len MsZ ) sa
vyčlenia tri štvrtiny a pre zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta sa vyčlení jedna
štvrtina príslušnej plagátovej plochy.
(3) Zriadené a vyčlenené plagátové plochy pre zaregistrovaných kandidátov na poslanca MsZ a
zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta musia zodpovedať zásadám rovnosti
politických subjektov a nezávislých kandidátov.
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(4) Volebné plagáty zaregistrovaných politických subjektov a zaregistrovaných nezávislých
kandidátov na poslanca MsZ sa na vyčlenenej ploche budú umiestňovať podľa abecedného
poradia a v postupnosti: zaregistrované politické subjekty, zaregistrovaní nezávislí kandidáti
na poslanca MsZ a zaregistrovaní kandidáti na primátora mesta.
§ 7 Referendum
(1) Subjekt, na návrh ktorého prezident referendum vyhlásil, môže využiť na oznámenia
plagátové plochy spravované mestskou organizáciou Kultúrne a spoločenské stredisko
v Prievidzi, Ul. F. Madvu 11, za odplatu a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
mesta Prievidza č.103/ 2009 o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta
Prievidza.
§8
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.108/ 2010 o miestach na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky.
2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.73/ 2004 miestach na vylepovanie
volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu.
3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.109/ 2010 o miestach na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.82/ 2005 o miestach na vylepovanie
predvolebných plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
dňa 8.12.2015 a schválilo ho uznesením č.494/ 15.
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní
volebných plagátov bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej
stránke mesta Prievidza od 13.11.2015 do 8.12.2015.

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných
plagátov nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej tabuli mesta.
4) Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.166/ 2015
o umiestňovaní volebných plagátov bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na
internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.

V Prievidzi, dňa 08.12.2015

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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