
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 12/2003 
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vymedzenie miest 
na vylepovanie volebných plagátov v meste Komárno (ďalej len „mesto“), pre voľby podľa 
zákona číslo 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, číslo 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, číslo 303/2001 Z.z. o voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, zákona číslo 
46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní, o jeho 
odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov a zákona číslo 331/2003 Z.z. o voľbách do 
Európskeho parlamentu. 
 

§ 2 
Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 
(1) Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách možno len na vyhradených 

miestach, uvedených v prílohe tohto VZN. 
 
(2) Mestský úrad v Komárne do začatia volebnej kampane vypracuje plán rozdelenia miest na 

vylepovanie volebných plagátov podľa počtu kandidujúcich strán a nezávislých kandidátov, 
pri dodržaní zásady rovnosti. 

 
(3) Rozdelenie miest na vylepovanie volebných plagátov medzi kandidujúcimi stranami 

a nezávislými kandidátmi sa určuje losovaním a zverejňuje sa na úradnej tabuli mestského 
úradu. 

 
§ 3 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003. 
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 3/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004. 
 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
 
 

Vyvesené: 15.12.2003 
Zvesené: 
 
 
 



Príloha k VZN č.12/2003 
 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste Ko márno 
 
 Miesto 

 
Plocha 

A) Betónové valcové propagačné miesta  
   
  1. Bratislavská cesta "pri Hydrostave" 6,00 m2 
  2. Ulica roľníckej školy "pri ZDA" 6,00 m2 
  3. Ulica generála Klapku (v smere od železničného priecestia) 6,00 m2 
  4. Ulica generála Klapku 6,00 m2 
  5. Ulica Komáromy Kacza (oproti novinovému stánku) 6,00 m2 
  6. Tržničné námestie 6,00 m2 
  7. Rákócziho ulica (pri výjazde z mostu od rieky Váh) 6,00 m2 
  8. Komenského ulica (oproti základnej škole) 6,00 m2 
  9. Námestie Kossutha 6,00 m2 
10. Nová Stráž (pri kultúrnom dome) 6,00 m2 
   
B) Informačné tabule  
   
  1. Ulica generála Klapku (oproti bloku D4) 2 x 1,5 m2 
  2. roh ulíc Vodnej a Komenského 2 x 1,5 m2 
  3. Ulica družstevná 2 x 1,5 m2 
  4. Ulica Eötvösa (vedľa OD Lodiar) 2 x 1,5 m2 
  5. Ulica pohraničná (vedľa Domu Matice) 2 x 1,5 m2 
  6. Ulica hradná (pri parku Anglia) 2 x 1,5 m2 
10. Ulica hradná (pri MsKS) 2 x 1,5 m2 
11. Ulica vnútorná okružná (pri odbočke na mestské kúpalisko) 2 x 1,5 m2 
12. Ulica Eötvösa (pri obytnom vežiaku) 2 x 1,5 m2 
13. Námestie Rozálie (pri štátnej ceste) 2 x 1,5 m2 
14. Námestie Rozálie (pri štátnej ceste) 2 x 1,5 m2 
15. Ulica Rákócziho (križovatka Námestie Kossutha) 2 x 1,5 m2 
16. Bratislavská cesta (pred zastávkou SLK pri štátnej ceste) 2 x 1,5 m2 
17. E.B.Lukáča (pri letnom kine) 2 x 1,5 m2 
18. E.B.Lukáča (na križovatke s Ulicou mieru) 2 x 1,5 m2 
19. Nám. M.R.Štefánika (pri parku M.R.Štefánika) 2 x 1,5 m2 
20. Ulica mederčská (pri štátnej ceste) 2 x 1,5 m2 
21. Ulica Komenského (vedľa obchodného domu) 2 x 1,5 m2 
 
 


