
MESTO FIĽAKOVO vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na základe § 6, ods. 2 
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona  NR 
SR 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   

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo 

 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  

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje postup kandidujúcich 

politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán a politických hnutí, 
kandidátov a tretích strán1 (ďalej len „kandidátov“) pri umiestňovaní 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.  
 

2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom 
konania volieb. 

  
    Článok 2 

Vyhradenie plôch na vylepovanie volebných plagátov 
 
 

1) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, 
chodník, námestie, parky, verejná zeleň a ostatné plochy prístupné verejnosti v meste, 
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, s výnimkou mesta, alebo 
ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. 

 
2) Mestské zastupiteľstvo určuje kandidátom na umiestňovanie volebných plagátov v meste 

tieto vývesné miesta: 
a) plocha na oplotení pred budovou Mestskej knižnice vo Fiľakove na Hlavnej ulici, 
b) plocha na oplotení Štadiónu FTC Fiľakovo na Biskupickej ulici,  
c) plocha pred s.r.o. Filbyt na Mládežníckej ulici, 
d) plocha na oplotení VPS Fiľakovo na Farskej lúke. 
 

Vyhradené plochy budú označené nápisom : „Plocha na umiestňovanie volebných plagátov 
– Választási plakátok kifüggesztésére kijelölt felület.“ 
 

 
1) § 8 zákona  NR SR č. 181/2014  Z. z. o o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o 

politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 



3) Veľkosť vyhradenej plochy pre každého kandidáta na vývesných miestach uvedených 
v článku 2, bode 2., určí mesto na základe zásady rovnosti. 

 
4) Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách 

mimo vyhradených a určených plôch sa    z a k a z u j e . 
 
 Osobitne je zakázané umiestňovať volebné plagáty na: 

a) stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia, stĺpy verejného osvetlenia 
a miestneho rozhlasu, 

b) zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom ako sú napr. rozvodné 
skrine elektrického,  telekomunikačného a plynového vedenia, verejné telefónne 
búdky, autobusové zastávky, verejnú zeleň a pod. 

c) úradnú tabuľu mesta. 
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 dodatkov VZN mesta Fiľakovo č. 13/2012 a č. 4/2013. 
 

5) Na volebnú kampaň možno využívať aj mestský rozhlas. Vysielací čas sa určuje na dni 
pondelok a streda. Rozsah príspevku jedného kandidáta v každom vysielacom dni nesmie 
prekročiť 3 minúty v jednom jazyku. 
 
Vysielanie politickej reklamy počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta je povolené len 
v čase začínajúcom sa 21 dní predo dňom konania volieb a končiacom sa 48 hodín predo 
dňom konania volieb. Zodpovednosť za obsah politickej reklamy majú kandidujúce 
politické strany, kandidujúce koalície politických strán a kandidáti na prezidenta. 

 
 

Článok 3 
Povinnosti kandidátov po ukončení volieb 

 
 

1) Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti sú povinní v termíne najneskôr do 10 dní 
po termíne volieb z mestom určených plôch odstrániť svoje volebné plagáty na vlastné 
náklady. 
 

2) V prípade, že kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti nebudú postupovať 
spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku, zabezpečí odstránenie volebných plagátov 
mesto na náklady príslušnej politickej strany a nezávislého kandidáta. 

 
 

Článok 4 
Zrušovacie ustanovenia 

 
 
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o vyhradení miesta a plochy na 
vylepovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií v čase volebnej kampane 
účinného dňom 22.9.2006, Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o vyhradení miesta 
a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane do Európskeho 
parlamentu účinného dňa 15. mája 2009 a  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 



08/2013 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov 
samosprávneho kraja účinného dňom 4.10.2013.  
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

  
1) Nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa  10.12.2015 uznesením č. 

123/2015.  
 
2) Toto nariadenie  nadobúda účinnosť po schválení Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove 

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Fiľakovo.  
  

 
 
 
 

 

                                                                                      Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                                                          Primátor mesta 
 
 
 
 
Návrh nariadenia bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na webovej stránke 
mesta a úradnej tabuli mesta od 23.11.2015 do 10.12.2015. 
 
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods. 8, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli  
mesta od 15.12.2015 do 31.12.2015. 


