
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE ZÁRIEČIE č. 3/2015 

o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácii 

na území obce Záriečie 

 

 
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

 obce Záriečie dňa 16.12.2015 uznesením č. 57/2015  

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

tabuli v obci od 12.11.2015  do 27.11.2015 

 

Toto VZN bolo podľa §6 ods.8. zákona č. 369/1990 Zb. vyvesené na úradnej 

tabuli v obci dňa 17.12.2015  a zvesené dňa 31.12.2015 

Účinnosť nadobudlo dňa 1.1.2016 
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Obecné zastupiteľstvo obce Záriečie podľa § 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo 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, voľby do 

orgánov samosprávy obcí a umiestňovanie informačných plagátov podľa tohto   
 

všeobecne záväzného  nariadenia: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

vylepovania volebných plagátov a iných nosičov informácii politických strán, hnutí, koalícii 

a nezávislých kandidátov počas volebnej kampane  a   vylepovanie plagátov/oznamov/  

informujúcich o spoločenských podujatiach na verejných priestranstvách v obci Záriečie. 

2/ V obci sa zakazuje umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácii na iných miestach 

a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto nariadením.   

 

Čl.2 

Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácii. 

 

1/ Na území obce Záriečie je dovolené umiestňovať plagáty a iné nosiče informácii výlučne 

na týchto miestach : 

a) vývesné tabule pri oplotení Základnej školy v Záriečí  pre volebné plagáta a iné nosiče 

informácii politických strán, hnutí, koalícii a nezávislých kandidátov počas volebnej kampane   

b) plagátová plocha na betónovej skruži umiestnenej  pri zastávke SAD Záriečie Stred 

c) plagátová plocha na betónovej skruži umiestnenej pri obecnom úrade.  

2/ Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia 

rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len 

"vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.  

 

3/ Obec zabezpečí, že reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty  

vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po 

zverejnení vyžrebovaných čísiel  bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere 

podľa počtu kandidujúcich subjektov, 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 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. 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. 

 

4/ Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania 

plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok 

stanovených týmto nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou. 
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5/ Vylepovanie a údržba  volebných plagátov a iných nosičov informácii počas predvolebnej 

kampane na plochách určených na vylepovanie, vyhradených týmto nariadením, je vecou 

každého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho náklady. 

   

6/ Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov infomácii nesie príslušný 

kandidujúci subjekt. 

 

 7/ Nie je dovolené porušovať rozvrh plôch, určených na vylepovanie plagátov a iných 

nosičov informácii, a prelepovaním znehodnocovať vyvesené plagáty a  nosiče 

konkurenčných kandidujúcich subjektov. 

     

 8/ Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov na vyhradených miestach, odstránenie 

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

na vlastné náklady. 

 

 9 / Neprípustné je vylepovať volebné plagáty  na brány domov, steny budov v súkromnom 

vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.   

 

 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1/Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a)  hlavný kontrolór obce 

b)  zamestnanci obce Záriečie 

c)  poslanci Obecného zastupiteľstva v Záriečí 

d) členovia komisií OZ Záriečie  

Zistené porušenia tohto VZN oznamujú na Obecnom úrade v Záriečí.  

2/  Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje zastupiteľstvo obce Záriečie. 

3/  Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č.1/2010 o umiestňovaní a vylepovaní 

plagátov a iných nosičov informácii na území obce Záriečie účinné od 9.11.2010. 

 

 

V Záriečí  17.12.2015 

                    Ing. Jozef Kollár 

                                                                                          starosta obce 
                                                                                                                       

 


