
Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 

1930/2020 

 

 

S P R Á V A 
o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 12/2015 o vyhradení plochy na umiestňovanie 

volebných plagátov 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 a kontroly jeho aktuálnosti 

  

 

 

Oprávnená osoba: Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta 

Kontrolovaný subjekt: 

(povinná osoba) 

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 

Fiľakovo, IČO: 00316075 

 

Cieľ kontroly: Preveriť dodržiavania VZN č. 12/2015 a kontrolovať 

aktuálnosť jeho ustanovení 

Kontrola bola vykonaná v čase: 02.03.2020 – 23.03.2020 

 

 

Kontrola bola vykonaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Listom č. 

1599/2020 zo dňa 28.02.2020 podľa ustanovenia § 20 ods. 5 písm. a ) zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite bola povinná osoba oboznámená s termínom zahájenia kontroly, 

cieľom finančnej kontroly. Správa o vykonanej kontrole bola povinnou osobou prerokovaná 

dňa 23.03.2020.  

 

Kontrolou boli preverené najmä: 

- dodržiavanie ustanovení VZN č. 12/2015 v nadväznosti na zákon o volebnej kampani 

- aktuálnosť ustanovení VZN č. 12/2015 

 

Mesto má vydané VZN v zmysle ustanovenia § 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, ktorým má 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 

prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov 

samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich 

subjektov. Uvedené je zakotvené aj vo VZN: „Veľkosť vyhradenej plochy pre každého 

kandidáta na vyššie uvedených vývesných miestach určí mesto na základe zásady rovnosti.“ 

Plochy určené na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane volieb do 

Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.02.2020 boli označené s nápisom v zmysle 

článku 2 VZN č. 12/2015. Veľkosť vyhradenej plochy pre jednotlivých kandidátov 

nezodpovedal zásadám rovnosti, čím sa porušil zákon o volebnej kampani aj VZN č. 12/2015.  

 

Ako je to uvedené v bode 4 článku 2 VZN porušenie zákazu a osobitného zákazu sa 

považuje za hrubé porušenie VZN mesta Fiľakovo č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane 



verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo v znení jeho 

dodatkov. Odporúčam zákazy a osobitné zákazy vylepovania volebných plagátov mimo 

vyhradených plôch zapracovať do VZN č. 10/2011 a z VZN č. 12/2015 vypustiť. Dodržiavanie 

by bolo kontrolované a sankcionovateľné v zmysle VZN č. 10/2011 v znení jeho dodatkov.  

 

V zmysle článku 3 VZN č. 12/2015 kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti sú 

povinný v termíne najneskôr do 10 dní po termíne volieb z mestom určených plôch odstrániť 

svoje volebné plagáty na vlastné náklady. V prípade, že kandidujúce strany a nezávislí 

kandidáti nebudú postupovať spôsobom vyššie uvedeným, zabezpečí odstránenie volebných 

plagátov mesto na náklady príslušnej politickej strany a nezávislého kandidáta. Voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky sa konali dňa 29.02.2020, kandidujúce subjekty mali 

povinnosť odstrániť svoje volebné plagáty z mestom určených plôch do 10.03.2020. Hlavná 

kontrolórka vykonala dňa 12.03.2020 kontrolu dodržiavania ustanovenia článku 3 bod 1 VZN 

č. 12/2015 – povinnosť kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov odstrániť 

svoje volebné plagáty  z mestom určených plôch najneskôr do 10 dní po termíne volieb. Plagáty 

boli odstránené z dvoch určených plôch (plocha na oplotení Štadiónu FTC Fiľakovo na 

Biskupickej ulici a plocha na oplotení VPS Fiľakovo na Farskej lúke). Na ďalších plochách ešte 

viseli volebné plagáty. Tieto by malo mesto odstrániť na náklady príslušnej politickej strany 

a nezávislého kandidáta. 

K aktuálnosti VZN: chýba v označení VZN voľba prezidenta Slovenskej republiky. 

 

ZÁVER A ODPORÚČANIA 

 

Kontrolou boli zistené nedostatky pri dodržiavaní ustanovení VZN č. 12/2015, preto 

odporúčam prijať nasledovné opatrenia: 

1. doplniť do VZN č. 12/2015 voľby prezidenta Slovenskej republiky 

2. dodržiavať zásadu rovnosti pri určovaní veľkosti plochy pre každého kandidáta 

3. vykonávať pravidelnú kontrolu príslušníkmi mestskej polície dodržiavania bodu 2 článku 

2 VZN č. 12/2015 v nadväznosti na VZN mesta č. 10/2011 o všeobecnej čistote, ochrane 

verejnej zelene a dodržiavaní verejného poriadku na území mesta Fiľakovo v znení jeho 

dodatkov počas volebnej kampane – porušenie zákazu a osobitného zákazu umiestňovania 

volebných plagátov mimo vyznačených a určených plôch  

4. dodržiavať bod 2 článku 3 VZN č. 12/2015 – zabezpečiť odstraňovanie volebných plagátov 

mestom na náklady príslušnej politickej strany a nezávislého kandidáta  

 

 

 

 

 

 

Ing. Judita Mihályová 

hlavná kontrolórka mesta 


