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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 
 

č. 2/2019 
 

zo 14. 02. 2019, 
 

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g)   zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území 
mesta Levoča. 
               

 
§ 2 

Vyhradené miesta a vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane  

  
1. Vyhradzujú sa miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

na     
a) Námestí Majstra Pavla, 
b) sídlisku so zaužívaným názvom Západ a 
c) Sídlisku pri prameni.  

 
2. Na každom z vyhradených miest podľa odseku 1 sa pre každého kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky 

(ďalej len „kandidát“) vyhradí plocha na umiestňovanie volebných plagátov.  
 
 

§ 3 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

 
1. Vyhradená plocha podľa § 2 ods. 2 musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidátov, t. j. pre každého kandidáta sa 

vyhradí rovnako veľká plocha. 
2. Vyhradená plocha sa označí číslom podľa abecedného poradia podľa priezviska kandidátov, ktorých návrhy na 

kandidáta boli Národnou radou Slovenskej republiky prijaté, bezodkladne po zverejnení prijatých návrhov na 
kandidáta.  

3. Je neprípustné vyhradené plochy zamieňať a použiť plochu vyhradenú jednému kandidátovi iným kandidátom. 
4. Akt umiestnenia volebných plagátov si zabezpečuje a výdavky s tým spojené uhrádza každý kandidát sám.  
5. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách než miestach vyhradených v § 2 ods. 1 sa 

zakazuje. 
  
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 
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1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 3/76 zo dňa 14. 02. 
2019. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
V Levoči dňa 15. 02. 2019 
 
                                                        
                                                                                       Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                    primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené: 15. 02. 2019 
Zvesené: 
Dátum účinnosti: 02. 03. 2019  
 
 


