
Umiestňovanie volebných plagátov – oznámenie 
 
 Mesto Trenčín v súlade s § 16 zákona zákon 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 a VZN č.13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 
kampane  na území mesta  Trenčín  vyhradilo  miesta  a ustanovilo podmienky    na  umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane  pre voľby do Európskeho parlamentu na verejných 
priestranstvách na území mesta Trenčín podľa zásad rovnosti kandidujúcich subjektov. 
  
 Na základe uvedeného mesto Trenčín zabezpečuje na svojom území možnosť počas volebnej 
kampane bezplatne umiestňovať volebné  plagáty na betónových skružiach, ktoré budú na tento 
účel umiestnené na Ul. Hviezdoslavova od 02.04.2019.  
 
 Všetkým kandidujúcim politickým subjektom  vo voľbách do  Európskeho parlamentu  bola 
v zmysle zásady rovnosti pridelená rovnaká časť betónovej skruže označená číslom, v zmysle nižšie 
uvedeného rozpisu (číslo plochy je  totožné  s číslom  zaregistrovanej  kandidátnej  listiny  kandidujúceho  
subjektu  zverejneného  štátnou komisiou). 
 
 Umiestňovanie volebných plagátov na betónových skružiach si každý kandidujúci subjekt 
zabezpečí sám na vlastné náklady. Zároveň každý kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah a rozsah 
umiestňovaných volebných plagátov. Ak nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, 
ostane toto miesto prázdne.  
 
  Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb. V tejto lehote mesto 
zabezpečí odvoz skruží, aby bola dodržaná stanovená 48 hodinová lehota volebného moratória. 
 
Rozpis plôch na vylepovanie predvolebných plagátov:  
 
 

Číslo plochy Kandidujúci subjekt 

1 SMER - sociálna demokracia 

2 Kresťanská demokracia - Život a prosperita 

3 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 
 

4 KOREKTÚRA - Andrej Hryc 
 

5 Slovenská národná strana 
 

6 SME RODINA - Boris Kollár 
 

7 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

8 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

9 Strana práce 
 

10 Strana tolerancie a spolunažívania 
 

11 HLAS ĽUDU 
 

12 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar  
Kereszténydemokrata Szövetség 

 

13 
 

DOPRAVA 
 

14 Kresťanskodemokratické hnutie 
 



15 Strana zelených Slovenska 
 

16 MOST - HÍD 
 

17 PRIAMA DEMOKRACIA 
 

18 Strana rómskej koalície - SRK 
 

19 SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 
 

20 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov 

21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

22 DOMA DOBRE 
 

23 Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce 
 

24 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 
 

25 Sloboda a Solidarita 
 

26 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 

27 NAJ - Nezávislosť a Jednota 
 

28 
 

Kresťanská únia 
 

29 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 
 

30 Demokratická strana 
 

31 NÁRODNÁ KOALÍCIA 
 

 
 
 
 


