
Dôvodová správa 
 

K návrhu uznesenia č. 86/2015 zo dňa 26.11.2015  

 

K bodu č. 9  VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

     Národná rada SR zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov upravila podmienky výkonu volebného práva 

a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, 

volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej 

republiky, volieb do orgánov samosprávy a spôsob vykonania vyhláseného referenda. 

Z citovaného zákona vyplýva, že podmienky výkonu volebného práva a organizáciu všetkých 

druhov volieb už upravuje len jeden zákon, čo predtým upravovalo šesť zákonov, ktoré Národná 

rada SR už zrušila. Súčasné všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov 

bolo prijaté na základe šiestich už v súčasnosti zrušených zákonov. 

 

    V nadväznosti na zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 180/2014 Z. z.) Národná rada SR sa uzniesla 

na zákone č. 181/2014 Z. z., ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej 

kampane pre všetky druhy volieb. Zákon obsahuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel 

pre volebnú kampaň pre všetky druhy volieb. Zákon komplexne upravuje problematiku 

volebnej kampane v jednom zákone. 

 

    Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. sa ustanovuje povinnosť obce všeobecne záväzným 

nariadením vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do orgánov 

samosprávy.         

 

     Podľa § 218 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.  úlohy, ktoré obec plní podľa tohto zákona sú 

preneseným výkonom  štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec vo všeobecne záväznom 

nariadení môže vyhradiť len miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb.  Iné 

úpravy spoločenských vzťahov obecné zastupiteľstvo nemôže upravovať v nariadení, pretože 

by konalo nad rámec zákona a takéto nariadenie by bolo v rozpore so zákonom. 

 

     Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 

zákonom č. 180/2014 Z. z. a zákonom č. 181/2014 Z. z..  

 

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností, odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní volebných plagátov. 

   

 

(Dôvodovú správu vypracoval JUDr. Hlinka) 

 


