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                               VZN Obce Slovenské Pravno 

                                                    č. 13/2015                                                                                          

                O určení miest na vylepovanie volebných plagátov  

 

 

§ 1  

Účel nariadenia  

Účelom tohto nariadenia je vymedziť plochy na vylepovanie volebných plagátov, 
alebo iných nosičov informácií pre parlamentné voľby.  
Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach o 
volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 
hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) obec, 
všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky 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. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti 
kandidujúcich subjektov.  

§ 2  

Vymedzenie plôch  

Kandidujúce politické strany, alebo politické hnutia (ďalej len politická strana“) alebo 
ich koalície môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na verejných 
priestranstvách v obci Slovenské Pravno len na vývesné tabule na námestí oproti  
OÚ Slovenské Pravno, 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.  
Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach a verejných priestranstvách 
v obci Slovenské Pravno je neprípustné.  
Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov, ktoré sú 
majetkom obce alebo v správe obce.  

§ 3  

Zabezpečenie zásady rovnosti  

Obec Slovenské Pravno označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po 
tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných politických 
strán a ich koalícií.  
Politická strana, alebo koalícia politických strán môže vylepiť volebné plagáty len na 
miesta, ktoré označí obec práve pre túto politickú stranu alebo koalíciu politických 
strán.  
Ak miesto na vylepenie volebných plagátov politická strana alebo koalícia politických 
strán nevyužije, také miesto ostane voľné a obec ho nemôže určiť na vylepovanie 
volebných plagátov inej politickej strane alebo koalícii politických strán.  
V prípade, že vymedzená plocha na vylepenie volebných plagátov nebude 
postačujúca, obec v konkrétnych prípadoch určí nové plochy.  

 

 

 

 



§ 4  

Sankcia  

Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitného predpisu.  

§ 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo Obecné zastupiteľstvo Slovenské Pravno 
na svojom zasadnutí dňa uznesením číslo ....../2015.  
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od jeho 
schválenia OZ a zverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Slovenskom 
Pravne.  
 
 
 
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce na XI. zas., dňa 16. 12. 
2015 uzn. č. 43/4/2015.  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.  
 
V Slovenskom Pravne dňa  16. 12. 2015 

 
 
 
 
 
                                                                                                  Eva Pálešová  
                                                                                                  starostka obce 

 

Vyvesené: 16.12. 2015 
Zvesené:   31. 12. 2015 

 


