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Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Krompachy 

 
č. 1/2009 

 O VYHRADENÍ MIEST NA UMIEST ŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV V 
ČASE VOLEBNEJ KAMPANE. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, v zmysle  § 6 a 11, ods. 4 g, zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie 
Mesta Krompachy, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste 
Krompachy počas volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu, prezidenta 
Slovenskej republiky, do Národnej rady Slovenskej republiky, Košického samosprávneho 
kraja, orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda /ďalej len nariadenie/.  

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických strán, 
koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené 
subjekty/ v meste Krompachy počas volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu, 
na prezidenta SR, do Národnej rady SR, Košického samosprávneho kraja, orgánov 
samosprávy mesta a pri konaní referenda.  

§ 2  
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane 
je možné vylepovať volebné plagáty iba na mestských informačných stojanoch,  
umiestnených podľa prílohy č. 1.  

2. Pridelenie informačných stojanov sa určí dohodou oprávnených subjektov najneskôr deň 
pred začatím volebnej kampane.  

3. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradené plochy 
sa zakazuje. 

§ 3  
Povinnosti oprávnených subjektov 

1. Oprávnený subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoj volebný 
plagát z vyhradenej plochy.  

2. V prípade, že oprávnený subjekt nebude postupovať spôsobom uvedeným v ods. 1, 
zabezpečí Mesto Krompachy odstránenie volebného plagátu na náklady príslušného 
oprávneného subjektu. 
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§ 4  
Kontrola dodržiavania ustanovení 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

a) Mestská polícia v Krompachoch, 

b) poverení zamestnanci mesta. 

 
§ 5  

Záverečné ustanovenie 
 
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť sankcionované v zmysle platných 

právnych predpisov.  

2. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase 
volebnej kampane dňa 3. februára 2009  uznesením č.19/F-2. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli.  

 
 
 

V Krompachoch, dňa 15. 1. 2009  
 
                   Ing. Iveta Rušinová  

  primátorka mesta Krompachy 
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PRÍLOHA Č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/2009  
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane. 

 
 
Rozmiestnenie mestských informačných stojanov na území mesta Krompachy: 

1) Zasklené skrinky: 

a) Námestie slobody /pri stánku PNS/  

b) Ulica Hlavná /smer Milk Agro/  

c) Križovatka ulíc Hlavná a SNP  

2) Tabule prenosné modré: 

a) Ulica Hlavná   

b) Križovatka ulíc Hlavná a SNP  

3) Veľkoplošné tabule: 

a) Križovatka ulíc SNP a 29. augusta pred ZŠ 

b) Križovatka ulíc SNP a Družstevná oproti železničnej stanici 

c) Ulica Stará cesta pred križovatkou s Veternou ulicou 

 

 
V Krompachoch, dňa 15. 1. 2009  

 
                 
 

       Ing. Iveta Rušinová  
  primátorka mesta Krompachy 

 


