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Obec Veľké Pole na základe ustanovenia §6 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 zákona NR SR č.181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani a o zmene a doplnení zákona  NR SR č.85/2005 Z. z. o politických  stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne  záväzné nariadenie 

(ďalej len „nariadenie“) 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 

O vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov 

na verejných priestranstvách 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto nariadenia je určiť miesta a pravidlá na  umiestňovanie volebných plagátov 

politických strán a politických hnutí na verejných priestranstvách na území obce Veľké Pole 

počas volebných kampaní. 

 

Článok 2 

Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

1. Volebné plagáty možno počas volebnej kampane umiestniť na vyhradených miestach 

a v súlade  s ustanoveniami tohto nariadenia: 

a) Informačná tabuľa  

2. Umiestňovať volebné plagáty na vyhradených  je možné len počas volebnej kampane.  

3. Plochy na umiestnenie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytujú 

bezplatne. 

4. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci 

subjekt na vlastné náklady. 

5. Volebné plagáty je zakázané umiestňovať na iné ako vyhradené miesta uvedené v odseku 

(1), najmä na: 

a) Steny prístrešku pre čakanie na verejnú autobusovú dopravu 

b) Stĺpy verejného osvetlenia 

c) Steny budov a domov 

d) Stĺpy miestneho rozhlasu 



6. Vyčistenie plochy zabezpečia kandidujúce subjekty na vlastné náklady do 5 pracovných 

dní po skončení volebnej kampane. 

7. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú jednotlivé kandidujúce subjekty. 

 

Článok 3 

Kontrola dodržiavania nariadenia a sankcie 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec. 

2. Poručenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom v zmysle platného zákona 

o priestupkoch. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Pole na svojom zasadnutí 

13.12.2019 uznesením č. 64/2019 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2020 

 

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

František Demeter 

                                                                                                                          starosta obce 

 

 


