
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon SNR č. 401/1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z. o 

voľbách do Európskeho parlamentu, vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto 

č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov 

alebo iných nosičov informácií v rámci volebnej kampane 
 

§ 1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesta umiestňovania 

(vylepovania) volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti Košice-Staré Mesto 

(ďalej len „mestská časť“) vo volebnej kampani. 

 

§ 2 

(1) Nakoľko v mestskej časti reklamné plochy prevádzkujú reklamné agentúry, kandidujúce politické 

subjekty môžu umiestniť politickú reklamu počas volebnej kampane formou umiestnenia (vylepenia) 

volebných plagátov na týchto miestach na základe obojstrannej dohody                           s 

prevádzkovateľom. 

(2) Volebné plagáty je možno vylepovať na základe písomnej dohody, alebo zmluvného vzťahu 

s vlastníkom, správcom, príp. užívateľom: 

a) na billboardoch, 

b) na reklamných valcoch, 

c) na lavičkách s reklamnou plochou, 

d) na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, vo výkladných skriniach obchodov a prevádzok 

služieb. 

(3) Mestská časť vyhradzuje  na vylepovanie predvolebných plagátov tabule na oplotení Mestskej 

krytej plavárne, Protifašistických bojovníkov 4, Košice.  Plocha na vylepovanie predvolebných 

plagátov bude predmetom žrebovania medzi jednotlivými kandidujúcimi subjektmi tak, aby 

zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií a nezávislých 

kandidátov. 

(4) Volebné plagáty je zakázané vylepovať na miestach, predmetoch a nehnuteľnostiach, okrem tých, 

ktoré sú vymenované v ods. 2 a 3. 

(5) Umiestnenie iných nosičov informácií na verejných priestranstvách je prípustné len ak sú 

odnímateľné a len na základe písomného súhlasu alebo písomnej dohody, alebo zmluvného vzťahu 

s vlastníkom, správcom, príp. užívateľom nehnuteľnosti. 

 

§ 3 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.1, 2 

 

§ 4 

 Toto nariadenie schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré 

Mesto č. 278 zo dňa 24.03.2014 nadobúda účinnosť pätnástym dňom po vyvesení na úradnej tabuli.  

 

                                                                                    

                   Mgr. Ľubomír Grega 

      starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto 
Zverejnené: 27.03.2021 

  
1 § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
2 § 23 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 


