
 
 

 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Visolaje č. 3/2015 

 

o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách 

v obci Visolaje počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 

 

 

 
Obec Visolaje v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o 

vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách v obci Visolaje počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradenie 

miest a plôch a určenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách v obci Visolaje jednotlivými kandidujúcimi subjektmi počas volebnej 

kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy 

obcí. 

2. Volebná kampaň v súlade s § 2 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 začína dňom uverejnenia rozhodnutia 
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o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín pred 

dňom konania volieb. 

 

 

Článok 2 

Vyhradené miesta 

 

1. Obec Visolaje vyhradzuje kandidujúcim subjektom pre účely umiestňovania 

volebných plagátov počas volebnej kampane nasledujúce miesta a plochy na 

verejných priestranstvách v obci: 

a) betónová skruža pri Obecnom úrade (súpisné číslo 40) 

b) betónová skruža pri predajni COOP Jednota (súpisné číslo 149) 

c) dve informačné vitríny pri predajni COOP Jednota (súpisné číslo 149) 

 

 

Článok 3 

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Obec vykoná rozdelenie vyhradených miest uvedených v článku 2 pre jednotlivé 

kandidujúce subjekty po zaregistrovaní kandidátnych listín Štátnou komisiou pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán a po pridelení vyžrebovaných čísiel 

jednotlivým kandidátnym listinám. Obec zabezpečí číselné označenie jednotlivých 

plôch, pričom kandidujúcemu subjektu bude pridelená plocha s rovnakým číslom ako 

bude vyžrebované číslo jeho kandidátnej listiny. 

2. Obec zabezpečí rovnomerné rozdelenie vyhradených miest kandidujúcim subjektom, 

aby pridelená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

3. Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci oznámi túto 

skutočnosť na Obecnom úrade a v prípade, že jemu pridelená plocha sa nachádza 

v uzamykateľnej informačnej vitríne, požiada o odomknutie informačnej vitríny. 

4. Kandidujúci subjekt umiestňuje volebné plagáty na jemu pridelenú plochu na vlastné 

náklady. 

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

6. V prípade, že kandidujúci subjekt nevyužije jemu vyhradenú plochu, táto musí ostať 

prázdna po celú zvyšnú dobu trvania volebnej kampane a nie je možné na jej miesto 

umiestniť volebné plagáty iného kandidujúceho subjektu. 

7. Za odstránenie volebných plagátov po ukončení volebnej kampane je zodpovedný 

príslušný kandidujúci subjekt. V prípade, že volebné plagáty kandidujúceho subjektu 

boli umiestnené do uzamykateľnej informačnej vitríny, kandidujúci subjekt požiada na 

Obecnom úrade o odomknutie informačnej vitríny a na vlastné náklady odstráni 

príslušné volebné plagáty. 

 

 

 Článok 4 

Sankcie za porušenie VZN 

 

1. V prípade porušenia tohto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť 

pokutu. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN č. 3/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Visolaje uznesením č. 7-

101/2015 dňa 15.12.2015. 

2. Toto VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňa 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       podpísané zastupujúcim starostom obce 

       ................................................ 

        Vincenc Hrenák 

       zastupujúci starosta obce Visolaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN č. 3/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce Visolaje dňa 12.11.2015 

Návrh VZN č. 3/2015 zvesený z úradnej tabule obce Visolaje dňa 30.11.2015 

VZN č. 3/2015 schválené OZ obce Visolaje dňa 15.12.2015 uznesením č. 7-101/2015 

Schválené VZN č. 3/2015 vyvesené na úradnej tabuli obce Visolaje dňa 16.12.2015 

Schválené VZN č. 3/2015 zvesené z úradnej tabule obce Visolaje dňa 07.01.2016 

VZN č. 3/2015 nadobúda účinnosť dňa 31.12.2015 

 


