
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 

o umiestňovaní volebných plagátov na území 

obce Pavlova  Ves 

Dátum 

účinnosti 

.......... 

Dátum vyhlásenia: 13.09.2017 

 

Obec Pavlova Ves  v zmysle ustanovenia § 6 a § 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zák. 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  

 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

obce Pavlova Ves č. 1/2017 

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves 

 

Čl. 1 

Predmet 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhradzujú miesta a 

ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Pavlova Ves počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí. 

2. Podľa § 2, ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len 

vyhlásenie volieb) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 

3. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície, 

alebo nezávislého kandidáta na podporu umiestňovania plagátov na verejných 

priestranstvách v obci. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa článku 1 

ustanovuje platná legislatíva SR.  

Čl. 2 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné umiestňovať len na vyhradenej ploche 

– verejne prístupnej tabuli umiestnenej na obecnej búde.  

2. Plocha vymedzená v ods.1 tohto článku na umiestnenie volebných plagátov sa poskytuje 

bezplatne. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej plochy je 

zakázané.  

Čl. 3 

Zabezpečenie zásady rovnosti 

1. Obec rozdelí plochu na umiestňovanie volebných plagátov v zmysle zásady rovnosti, v 

rovnakom pomere pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby až potom, čo jej 

budú volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov. 

2. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane 

miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto 

nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta.  



Čl. 4 

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov 

1. Za obsah volebných plagátov sú zodpovedné kandidujúce subjekty.  

 

Čl. 5 

Sankcie a kontrola dodržiavania VZN 

1. Porušenie, resp. nedodržanie ustanovení tohto VZN môže byť kvalifikované a postihované 

ako priestupok podľa ustanovenia § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva starosta obce. 

  

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Pavlovej Vsi dňa ............. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli po schválení v Obecnom zastupiteľstve v Pavlovej Vsi.  

 

 

Rudolf Tomko 

           starosta obce  


