Mesto Rožňava v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších prepisov a 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 hnutiach v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov v čase volebnej kampane
na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta a o podmienkach vylepovania volebných plagátov
v čase volebnej kampane na území mesta Rožňava a v častiach mesta Rožňavská Baňa a Nadabula
( ďalej len „VZN“) určuje miesta na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo
voľbách do orgánov samosprávnych krajov, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách
do Európskeho parlamentu.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1. Kandidujúcim subjektom pre účely tohto VZN je:
- politická strana, hnutie, alebo ich koalícia,
- petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta SR
- kandidujúci jednotlivec – nezávislý kandidát (vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí)
2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
Čl. 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Na vylepovanie volebných plagátov sú na území mesta Rožňava a jeho mestských častí vyhradené
nasledovné plochy:
- tabuľa na Ul. čučmianskej – oproti novinovému stánku na oplotení Spojenej školy
- tabuľa na Ul. kozmonautov pri bytovom dome č. 15
- tabuľa na Ul. zakarpatská pri novinovom stánku
- tabuľa v mestskej časti Nadabula – oplotenie futbalového ihriska
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách okrem plôch uvedených v čl.
3 ods. 1 tohto VZN v meste ani jeho mestských častiach nie je dovolené.
3. Neprípustné je vylepovanie volebných plagátov aj na objekty vo vlastníctve, prípadne v správe
mesta Rožňava.

4. Na vylepovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach súkromných, či
súkromne užívaných objektov a objektov vo vlastníctve iných právnických osôb sa toto VZN
nevzťahuje.
5. Plochy určené v čl. 3 ods. 1 tohto VZN sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.
Čl. 4
Povinnosti kandidujúceho subjektu
1. Kandidujúci subjekt si vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane zabezpečuje sám
a na vlastné náklady. Kandidujúci subjekt je povinný zámer vylepenia svojich volebných plagátov
oznámiť Mestskému úradu v Rožňave – odboru všeobecnej a vnútornej správy najneskôr 2 pracovné
dni pred ich vylepením.
2. Kandidujúci subjekt je pri vylepovaní plagátov povinný rešpektovať na vyhradených plochách
zásadu rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov.
3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný politický subjekt.
4. Kandidujúci subjekt, ktorý v čase predvolebnej kampane vylepil svoje plagáty na vyhradených
plochách je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane zabezpečiť ich odstránenie a očistenie
vyhradenej plagátovej plochy. V prípade, že sa tak nestane, odstránenie plagátov a očistenie plochy
zabezpečí mesto Rožňava na náklady kandidujúceho subjektu
Čl. 5
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plochu na miestach určených na vylepovanie
volebných plagátov označenú číslom, alebo dohodnutým znakom. O veľkosti plochy vyhradenej pre
jednotlivé kandidujúce subjekty bude mesto informovať po zverejnení počtu zaregistrovaných
kandidátnych listín na svojej webovej stránke.
2. Mesto označí vyhradené miesta na vylepovanie volebných plagátov bezodkladne po tom, ako bude
verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov vo voľbách. Poradie plôch pre
jednotlivé kandidujúce subjekty bude zhodné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny
kandidujúceho subjektu.
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje plagáty len na pre neho určené miesta.
4. Ak niektorý z kandidujúcich subjektov svoje vyhradené miesto na vylepenie plagátov nevyužije,
toto miesto ostáva voľné, mesto ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu a nemôže ho využiť
ani iný kandidujúci subjekt.
5. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty kandidujúcich subjektov.
Čl. 6
Sankcie
V prípade porušenia ustanovení tohto VZN je možné postihnúť:
a) právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b) fyzické osoby podľa § 46 a § 47 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tohto VZN sú v primeranom rozsahu platné aj pre kampaň pred konaním referenda a
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.
2. Dňom účinnosti tohoto VZN sa ruší ustanovenie § 7 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Rožňava o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom,
ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 163/2005 dňa 29. 9 .2005.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 208 /2015 dňa 26. 11.
2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Pavol Burdiga
primátor mesta

Poznámka:
Aktuálna vymedzená plocha podľa počtu kandidujúcich subjektov je vo formáte A3 na
výšku pre každý kandidujúci subjekt.
Vyhradené plochy sú označené číslami, ktoré boli vyžrebované pre jednotlivé kandidujúce
subjekty (politické strany, nezávislí kandidáti). V prípade záujmu o vylepenia volebných plagátov
bude záujemcovi oznámené číslo vyhradenej plochy pri nahlásení zámeru vylepenia.
Kandidáti na primátora mesta majú vyhradenú plochu označenú číslom zhodným s číslom
na hlasovacom lístku.

