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VEC: Volebná kampaň – oznámenie 
 

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje 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 (ďalej len zákon o volebnej kampani).  

 
Podľa § 16 zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí 

miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane pre príslušné voľby. Na základe uvedeného Mesto Trenčín zabezpečilo v súlade s  VZN 
č.13/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta 
Trenčín (ďalej len VZN č.13/2015)  možnosť počas volebnej kampane bezplatne umiestňovať volebné  
plagáty na betónových skružiach, ktoré budú na tento účel umiestnené na Ul. Hviezdoslavova.  
  

Všetkým politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, ktorí boli zaregistrovaní pre voľby do 
zastupiteľstva samosprávneho kraja a osobitne pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja, bola v zmysle zásady rovnosti pridelená rovnaká časť betónovej 
skruže označená na betónovej skruži číslom, v zmysle nižšie uvedeného rozpisu vytvoreného v závislosti 
od abecedného poradia jednotlivých kandidujúcich subjektov. Umiestňovanie volebných plagátov na 
betónových skružiach si každý kandidujúci subjekt zabezpečuje sám na vlastné náklady. Zároveň každý 
kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah a rozsah umiestňovaných volebných plagátov. Ak politická strana, 
koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené 
na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne.    
   

Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2015 ako aj rozpis plôch na vylepovanie predvolebných plagátov 
sa nachádza na  webovej stránke www.trencin.sk a k nahliadnutiu je taktiež na Útvare právnom Mestského 
úradu v Trenčíne. Volebná kampaň končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 
 
 S pozdravom 
 
 
 

        Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta     
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Rozpis plôch na vylepovanie predvolebných plagátov na skruže ul. Hviezdoslavova 
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Kandidujúcim politickým stranám, 
koalíciám a nezávislým kandidátom 
vo voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov 
 
 

mailto:TRENCIN@TRENCIN.SK
http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/

