
N Á V R H 
 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Rakovec nad Ondavou  č. 1/2018  
k  umiestňovaniu volebných plagátov na verejných priestranstvách  

počas volebnej kampane  
 
 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade  § 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 predkladá všeobecne záväzné nariadenie (ďalej 

len ,,nariadenie"), ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane: 

• volieb Národnej rady SR 

• volieb Európskeho parlamentu 

• volieb do orgánov samosprávnych krajov 

• volieb do orgánov samosprávy obcí 

• konania referenda 

kandidujúcimi subjektami. 

 

 

§ 1 
Základné pojmy 

 
     Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály, vhodné na umiestňovanie na 

úradné, informačné tabule, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom 

politických strán a kandidátov, vstupujúcich do volebnej kampane. 

 

 

 

§ 2 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 

     Obec Rakovec nad Ondavou týmto nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade so 

zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty a informácie politických 

subjektov vo volebných kampaniach výlučne na: 

• informačnej tabuli na autobusovej zastávke pri s. č. 315/oproti pošte/ 

• informačnej tabuli na autobusovej zastávke pri obecnom úrade 

• presklenej časti budovy kultúrneho domu /okná na prízemí budovy/ 

 

Vylepovanie plagátov na ostatných priestranstvách obce nie je povolené 

 

 

 

 



§ 3 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov  

 

1. Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v čl. 2 tohto VZN umiestnia v súlade so 

zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov. 

2. Plocha na umiestňovanie volebných plagátov je určená pre všetky kandidujúce strany, 

ktoré kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú o referende. 

3. Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec po doručení 

zoznamov zaregistrovaných kandidátov alebo politických strán pre príslušné voľby. 

4. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do skončenia 

volebnej kampane. 

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných 

a reklamných zariadeniach (billboardoch a iných plochách) a na objektoch, ktoré nie sú 

vo vlastníctve obce. 

6. Umiestňovanie a lepenie volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách 

na to určených, vyhradených týmto VZN zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje 

náklady. 

7. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt. 

8. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných 

plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na 

vlastné náklady. 

     

§  4 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania 

volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených 

týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou 

úpravou. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Rakovci nad Ondavou toto všeobecne záväzné nariadenie 

schválilo uznesením č. .............................. na svojom zasadnutí dňa ............................... . 

3. Zmena a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Rakovec nad 

Ondavou. 

4. Toto nariadenia nadobúda účinnosť ................................................. . Dňom účinnosti tohto 

všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzovaní 

miest na umiestňovanie plagátov vo volebnej kampani č. 3/2004 zo dňa 31.05.2004. 

 

        

V Rakovci nad Ondavou, dňa ......................................... 

 

 

 

 

 

 

          

MVDr. Peter Olejník 

            starosta obce 



Návrh VZN vyvesený dňa: ................................................ 

 

Návrh VZN zvesený dňa: .................................................. 

 

Návrh VZN schválený dňa ................................................. uznesením č. .................................... 

 

VZN č. 1/2018 zverejnené dňa: ............................................. 

 

VZN č. 1/2018 podpísané starostom dňa: .......................................... 


