
 

 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2021/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

   

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 16. 

novembra 2021 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta 

Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) a választási 

plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű 

rendeletére a választási kampány ideje alatt. 

 

Predkladá :  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:   Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ  

Felelős:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:   Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

   

  

 s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2021 zo dňa 16. novembra 2021 o vyhradení miest a 

ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 

mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2021. évi ...sz., (2021. november 16.) 

a választási plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit 

meghatározó általános érvényű rendeletére az előterjesztett 

terjedelemben. 

       

 

November 2021 

  2021. november 



 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Podľa § 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  

obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví 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.  

V zmysle uvedeného zákonného zmocnenia mesto môže teda  v nariadení 

a) vyhradiť miesta 

b) ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane. 

 

V danom prípade ide o prenesený výkon štátnej správy a každá obec je povinná vydať 

všeobecne záväzné nariadenie na reguláciu týchto vzťahov. Obec pri normotvornej činnosti je 

limitovaná zmocneným stanoveným zákonom.  

 

 Mesto nemôže v nariadení riešiť iné otázky než tie, na ktoré je splnomocnené zákonom. 

Pokiaľ splnomocnenie znie (okrem iného) na ustanovenie podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, týka sa to 

faktického aplikovania volebného plagátu na vyhradené miesta.  

 

Podľa § 86 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v 

blokovom konaní môžu prejednávať obce a obecné polície priestupky porušenia všeobecne 

záväzného nariadenia obce (ak sa protiprávnym konaním sťaží plnenie úloh obce). 

 

Zároveň je potrebné poukázať na ust. § 9 citovaného zákona o volebnej kampani, podľa 

ktorého kontrolu volebnej kampane vykonávajú ministerstvo vnútra a okresný úrad. 

Vyvodzovanie zodpovednosti za protiprávne konanie ohľadom činností súvisiacich s vedením 

volebnej kampane (ktoré v kontexte so zákonným vymedzením pojmu „volebná kampaň“ 

možno vzťahovať aj na umiestňovanie volebných plagátov) definované ako správny delikt, 

zákon zveruje okrem ministerstvu vnútra aj ministerstvu kultúry a štátnej komisii (§19 zákona 

o volebnej kampani). Oprávnenie uložiť pokutu za spáchanie priestupku (aj) v súvislosti s 

umiestňovaním volebných plagátov  po skončení volebnej kampane je dané zákonom o 

volebnej kampani okresnému úradu (§20 ods.1 písm. a)) 

 

 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť s odporúčaním stanovenia lehoty na 

vylepenie plagátu pre správcu informačných zariadení.  

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ 


