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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 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 toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2018, 

ktorým ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných 
priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane 

 
 

§  1 
Účel nari adenia 

 
       Toto  všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „nariadenie“)  ustanovuje  
miesta  a podmienky na vylepovanie 
volebných plagátov vo voľbách  
kandidujúcich  politických strán, hnutí, 
koalícií a jednotlivcov (ďalej len 
kandidujúce subjekty) na území mesta 
Malacky počas volebnej kampane pre 
voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky do Európskeho parlamentu, do 
orgánov samosprávnych krajov, do 
orgánov samosprávy obcí, pre voľby 
prezidenta Slovenskej republiky 
a referendum. 
 
 
 

§  2 
Vymedzenie pojmov 

 
   (1) Za  kandidujúci  subjekt  sa  pre  

účely tohto  nariadenia  rozumie  
kandidujúci politický subjekt (politická 
strana, hnutie, koalícia, petičný výbor 
zastupujúci kandidáta alebo kandidujúci 
jednotlivec). 

       (2) Za  volebný  plagát  sa  pre  účely 
tohto nariadenia považujú tlačené alebo 
písané materiály (letáky, oznamy, 
prospekty, samolepky atď.), ktoré svojím 
obsahom  propagujú kandidujúci subjekt. 
 
 

§  3 
Plochy na vylepovanie volebných 

plagátov 
 

      (1) Na vylepovanie volebných plagátov na 
verejnom priestranstve počas volebnej 
kampane sa vyhradzujú betónové valcové 

skruže umiestnené na Pribinovej ulici pri 
AFK, na Sasinkovej ulici pri športovej 
hale Malina, na ulici Duklianskych 
hrdinov pri nemocnici, na Bernolákovej 
ulici pri predajni potravín, na ulici D. 
Skuteckého pri predajni potravín 
v revitalizovanej časti územia a na ulici 
Gen. M.R. Štefánika proti ZŠ Dr. Jozefa 
Dérera.  

      (2) Umiestňovanie volebných plagátov 
podľa predchádzajúceho odseku je 
bezplatné. 

     (3) Každému   kandidujúcemu   subjektu 
bude žrebovaním pridelená rovnako veľká 
plocha na vylepovanie plagátov, riadne 
označená číslom miesta  na betónovej 
valcovej skruži.  

   (4) Rozdelenie vyhradenej plochy na 
umiestnenie volebných plagátov mesto 
vykoná až po zverejnení zaregistrovaných 
kandidujúcich subjektov.  
(5) Rozdelenie vyhradenej plochy na 
umiestnenie volebných plagátov platí do 
konca volebnej kampane bez ohľadu na to, 
či kandidujúci subjekt svoje právo na 
umiestnenie volebných plagátov využije 
alebo nie. Ak kandidujúci subjekt svoje 
právo na umiestnenie volebných plagátov 
nevyužije, miesto pre jeho volebné plagáty 
zostane prázdne. Toto miesto nie je možné 
použiť na umiestnenie volebných plagátov 
iných kandidujúcich subjektov.  

 
 

§  4 
Vylepovanie plagátov a údržba plôch 

určených na vylepovanie plagátov 
 

      (1) Za vylepovanie  volebných plagátov  
na betónových valcových skružiach 
určených na vylepovanie plagátov, 
vyhradených týmto nariadením, je 



 
 

zodpovedný kandidujúci subjekt.  
      
     (2) Zodpovednosť za obsah   volebných 

plagátov má výlučne príslušný 
kandidujúci subjekt.   

 
§  5 

Obmedzenia 
 

      (1) Zakazuje sa bez súhlasu majiteľa 
vylepovať volebné plagáty na vchodových 
dverách a stenách obytných domov, na 
vstupných bránach, aj na vonkajšej strane 
výkladov obchodov a prevádzok služieb, 
na stĺpoch verejného osvetlenia, na 
prístreškoch a ďalších súčastiach 
autobusových zastávok, na stromoch, 
zábradliach,  telefónnych  búdkach  a na 
všetkých verejnoprospešných mestských 
zariadeniach a budovách. 

      (2) Zakazuje sa na vylepovanie 
volebných plagátov používať vlastné 
plochy, zhotovené   napr.   z lisovaného   
drevo-vláknitého a podobného materiálu 
alebo plastu a umiestňovať ich na 
verejných priestranstvách. 

    (3) Volebné plagáty umiestňované podľa § 
3 ods. 1 musia zodpovedať všeobecne 
uznávaným zásadám slušnosti, dobrých 
mravov a morálky. Volebné plagáty 
predložené na zverejnenie v rozpore 
s predošlou vetou sa neuverejnia, o čom sa 
vyhotoví písomný záznam s kópiou pre 
dotknutý kandidujúci subjekt alebo pre 
jeho zástupcu. 
(4) Volebné plagáty umiestnené v rozpore 
s § 3 ods. 1 tohto nariadenia a nad rámec 
vyhradenej plochy podľa § 3 ods. 3 tohto 
nariadenia sa odstránia.  
 
 

§  6 
Sankcie 

 
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia 
fyzickou osobou je priestupkom podľa 
osobitného predpisu1. 

                                                 
1 §48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  
v znení neskorších predpisov 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou 
oprávnenou na podnikanie je správnym 
deliktom podľa osobitného predpisu2. 
 

§  7 
     Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

   (1) Toto nariadenie bolo schválené  
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 53/2018 dňa 14.06.2018. 

   (2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2005 o poskytovaní 
priestoru na predvolebnú kampaň zo strany 
Mesta Malacky zo dňa 28. apríla 2005.  
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Malacky. 
 
 
V Malackách, dňa 26.06.2018 
 

       
 
 

 
 

 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor mesta 

 
 
                                                                    
 

                                                 
2 §27b ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


