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VZN č. 5/2015 

 

 

o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách 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 Horný Vadičov v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 v y d á v a   

 

 

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 

 

č. 5/2015 

 

o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 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 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Obec Horný Vadičov Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015 v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 

písm. g)  zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 u r č u j e jedno 

miesto v Obci Horný Vadičov na vylepovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách 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) Vyhradené miesto na verejnom priestranstve s dodržaním zásad rovnosti pre kandidujúce 

politické subjekty je: „ÚRADNÁ TABUĽA OBCE HORNÝ VADIČOV“, ktorá je 

umiestnená na budove obecného úradu v Hornom Vadičove. 

 

 

Článok  2 

Osobitné ustanovenie 

 

1) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty Obec Horný Vadičov  

vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po 

zverejnení vyžrebovaných čísiel obec vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa 

počtu kandidujúcich subjektov a jednotlivé rozdelené plochy číselne označí, pričom 

kandidujúca politická strana umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom 

zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine. Takto vyhradená 

plocha bude musieť byť k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do skončenia 

volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie 

volebného plagátu využije, alebo nie.  

2) V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu 

 na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie    

volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť   

na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov. 



3) V prípade porušenia VZN Obec Horný Vadičov č. 5/2015 o podmienkach na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách 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, môže starosta Obce Horný 

Vadičov v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 46 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov uložiť pokutu. 

4) Volebná kampaň začína 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 dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 

 

 

Článok  3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Vadičov. 

2) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov  

č.   /2015,  dňa 10.12.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Obce Horný Vadičov. 

  

 

 

V Hornom Vadičove dňa 20. novembra 2015 

 

 

                                                                                                           Vladimír Káčerík 

                                                                                                               starosta obce 

.  

 

 

 

 

 

         

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.  zverejnený  na úradnej tabuli 

obce dňa: 20.11.2015 

Návrh VZN bol zvesený dňa:  .12.2015 a prerokovaný dňa:   .12.2015 

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. bolo po schválení vyvesené na 

úradnej tabuli obce dňa: .12.2015 

VZN bolo zvesené  dňa: .12.2015 a nadobúda účinnosť dňa: .12.2015 

 

 

 


