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VZN 
 

Obecné zastupiteľstvo v Soli podľa § 6 ods. 1 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 sa na svojom zasadnutí konanom dňa 08.09.2017 uznieslo  

na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN): 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

č. 32/2017 

o  vyhradení  miest  a  určení  podmienok na  umiestňovanie  

volebných plagátov  na  verejných priestranstvách počas  

volebnej  kampane  

 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 

 

 

Článok  I 

Úvodné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Soľ 

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 kandidujúcimi subjektmi. 
 

Článok II 

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Obec Soľ určuje kandidujúcim subjektom miesto na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane 

 

vývesné tabule v centre obce 

(počet tabúľ závisí od počtu kandidujúcich subjektov) 

 

2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev  

vo vlastníctve alebo v správe obce, ako sú uvedené v Čl. II ods. 1 tohto nariadenia,  

je zakázané. 

3. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach  

a na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, sa toto nariadenie nevzťahuje. 

 

Článok III 

Podmienky umiestňovania volebných plagátov 

 

1. V súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov bude pre každý kandidujúci 

subjekt vyhradená plocha v minimálnej veľkosti 42 cm x 29 cm (formát A3) ihneď 

po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných kandidujúcich 

subjektov. 
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2. Ak kandidujúci subjekt miesto na umiestnenie svojich volebných plagátov nevyužije, 

takéto miesto zostane prázdne a obec ho nemôže učiť na umiestňovanie volebných 

plagátov inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nemôže obsadiť iný kandidujúci 

subjekt. 

3. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom 

poskytuje bezplatne a kandidujúcim subjektom je k dispozícii až do skončenia 

volebnej kampane. 

4. Umiestňovanie volebných plagátov si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám  

na vlastné náklady, pričom zároveň zodpovedá za obsah umiestnených volebných 

plagátov. 

5. Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných 

kandidujúcich subjektov a počas volebnej kampane si kontroluje stav svojich 

volebných plagátov. 

 

Článok IV 

Sankcie 

 

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 a § 48 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 27b ods. 1 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Článok V 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej 

tabuli obce a na internetovej stránke obce od 21.08.2017 do 04.09.2017,  

t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

2. VZN číslo 32/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane schválilo 

Obecné zastupiteľstvo v Soli, dňa 08.09.2017, uznesením číslo 260/2017.  

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2006 o plochách určených 

na vylepovanie volebných plagátov v obci Soľ schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Soli č. 4/2006 B7 zo dňa 28.08.2006. 

4. VZN číslo 32/2017 nadobúda účinnosť dňa 27.09.2017.  

  

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 12.09.2017.  
 
 
 

                                                                                                                                    Ing. Jozef  Berta                                               

                                                                                                                            starosta obce                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


