
Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 11/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle 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, 
s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

sa dňa 06.07.2017 uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN") Mesta Pezinok 

§ 1 

Účel úpravy 

(1) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných 
nosičov informácií (ďalej len „výlepové miesta"), v súvislosti s voľbami do Národnej 

rady Slovenskej republiky, voľbami do Európskeho parlamentu, voľbami do orgánov 
samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí. 

§2 
Výlepové miesta 

(1) V prílohe tohto VZN je uvedený zoznam verejných priestranstiev a plôch určených na 

umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií, v súvislosti s voľbami do Národnej 
rady Slovenskej republiky, voľbami do Európskeho parlamentu, voľbami do orgánov 

samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí. 
(2) Mesto Pezinok zároveň účelovo zriaďuje výlepové miesta pred budovou Starej radnice na 

Radničnom námestí. 

(3) Umiestňovanie plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na iných miestach ako je 

uvedené v odseku 1, 2 je zakázané. 

§3 
Podmienky volebnej kampane 

(1) Pre potreby volebnej kampane sú k dispozícii pre všetky politické strany, koalície 

politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov výlepové plochy mesta -
• uvedené v § 2 odsek 1 VZN za odplatu (podľa cenníka Správcu výlepových plôch -

Pezinského kultúrneho centra Pezinok) 
• uvedené v § 2 odsek 2 VZN bezodplatne. 

(2) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až 
potom, čo jej budú volebnou komisiou samosprávneho kraja doručené zoznamy 

zaregistrovaných kandidátov. 



(3) Výlep bude vykonávať výlučne Správca výlepovej plochy (Pezinské kultúrne centrum -
ďalej len „PKC") s výnimkou výlepového miesta uvedeného v § 2 ods. 2, kde si 
vylepovanie zabezpečujú politické strany, resp. nezávislí kandidáti sami. Zverejúovanie 
propagačných materiálov na výlepové miesta sa musí uskutočúovať v súlade s VZN 
č. 8/2005 o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe. 

( 4) Vylepovanie plagátov a propagačných materiálov inimo vymedzených plôch a bez 
súhlasu správcu sa bude posudzovať ako porušenie VZN č. 8/2005. 

(5) Každá strana, koalícia politických strán a hnutí a nezávislí kandidáti môžu využiť 
priestory v Kultúrnom centre, ktoré si vopred objednajú u správcu (na sekretariáte PKC), 
v cene komerčného nájmu. 

§4 
Obsah propagačných. mate:riálov 

(1) Za obsah propagačných materiálov zodpovedajú politické strany, koalície politických 
strán a hnutí a nezávislí kandidáti. 

(2) Obsah plagátov, pútačov, rozhlasových oznamov, teletextových informácií a ostatnej 
propagácie kandidátov nesmie byt' v rozpore s dobrými nu·avmi a musí byt' v súlade so 
zákomni SR. 

§5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta Pezinok 
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dúom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. 
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN prístupné na Mestskom lu-ade 

v Pezinku. 

Vyvesené dňa: 
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ZOZNAM VÝLEPOVÝCH PLÔCH V MESTE PEZINOK 

SKRUŽE: 

1. Farská ulica 
2. Cajlanská ulica - pri kostole 
3. sídlisko Sever - zástavka MHD 
4. Kupeckého ulica- trhovisko 
5. roh Bemolákovej ulice a ul. 1.mája 
6. roh Kamenského ulice a ul. Obrancov mieru 
7. sídlisko Starý dvor - Gorkého ulica 
8. sídlisko Juh - Polyfunkčný dom 
9. Grinava - Štúrova ulica 

PLOCHY: 

1 O. Sídlisko Sever 2 - zástavka MHD 
11. Ulica Za lu·adbami 

REKLAMNÉ STOJANY: 

12. Holubyho ulica- zástavka SAD na námestí 
13. ul. M. R. Štefánika 28 
14. ul. M. R. Štefánika- Polyfunkčný dom 
15. Caj lanská ulica - zástavka MHD 
16. sídlisko Sever- nákupné centrum 
17. Poliklinika 
18. Železničná stanica - nová výlepová plocha 
19. Bratislavská ulica- zástavka SAD (Božia muka) 
20. Bratislavská ulica- zástavka SAD (sídlisko Juh) 
21. Bratislavská ulica- zástavka SAD (Obchodná akadémia) 
22. Malokarpatská knižnica - križovatka 
23. Muškát- obchod. 

Spolu: 23 výlepových plôch 
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