
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2019 uznesením č.90, účinnosť: 
29.03.2019 
 
Mesto Trenčín na základe § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 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 
  

vydáva 
  

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

počas volebnej kampane na území mesta Trenčín 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 
počas volebnej kampane na území mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1.V článku 1 sa  
i. pred slovné spojenie „podmienky na umiestňovanie volebných plagátov“ dopĺňa slovo „ustanoviť“ 
ii. za slovné spojenie „voľby do Európskeho parlamentu“ dopĺňa slovné spojenie „voľby prezidenta 
Slovenskej republiky“ 
iii. k slovnému spojeniu „na verejných priestranstvách“ pridáva odkaz č.1a). Poznámka pod čiarou 
k odkazu č.1a) znie: „1a) § 2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov“ 
iv. na konci pridáva slovné spojenie „podľa zásad rovnosti kandidujúcich subjektov“.  
 
2. Názov článku 3 sa mení nasledovne: „Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov“.  
 
3.V článku 3 ods. 1 sa  
i. slovné spojenie „Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán 
a politických hnutí a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“)“ nahrádza slovným 
spojením „Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí, 
kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci 
subjekt“)“   
ii. za slovné spojenie „pre voľby do Európskeho parlamentu Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán“ sa dopĺňa slovné spojenie „pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 
predsedom Národnej rady Slovenskej republiky“. 
 
4. V článku 3 ods. 2 druhá veta znie: 
„V prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do 
orgánov samosprávy obcí sa číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov určí v závislosti od 
abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov.“ 
 
5. V článku 4 ods.2 a 3 znejú: 
„2. Porušenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov stanovených týmto VZN v čl. 3 ods.3 
a 5 je priestupkom, za ktorý môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 33 eur. 2) 
3. V prípade porušenia podmienok na umiestňovanie volebných plagátov stanovených týmto VZN v čl. 
3 ods.3 a 5 môže mesto uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 
do výšky 6 638 eur.3)“ 
 
6.V článku 5 sa dopĺňa ods.3, ktorý znie: 

„3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území 
mesta Trenčín o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 
území mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.03.2019 
a nadobúda účinnosť pätnástym  dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“  
 
 

        Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                           primátor mesta 


