
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 1/2018 

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce  

Oľšavka 
 

Obec Oľšavka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zák. 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 uznieslo na 
všeobecne záväznom nariadení, ktorým vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Oľšavka 
počas zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. 
č. 180/2014 Z. z.:  
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyhradzuje samospráva obce 
Oľšavka miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách na území obce Oľšavka počas volebnej kampane pre voľby 
podľa zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 

Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického 
hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8, 
za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu 
za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. 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.Za 
volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, aj 
letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propaguje vo 
voľbách kandidujúci subjekt.  
 

Článok 3 
Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok 

 

1) Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce  
počas volebnej kampane sú vyhradené miesta:  
a.) na úradných tabuliach obce.  
b.) na tabuli pri oddychovému turistickému prístrešku.  
2) Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné  
náklady.  
3) Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na  
vylepovanie plagátov. Rozvrh plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto  
článku určí obec Oľšavka bez zbytočného odkladu po tom, čo sa jej  



stane známym oficiálne zverejnenie celkového počtu kandidujúcich subjektov pre jednotlivé 

druhy volieb tak, aby vyhradené plochy zodpovedali zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

4) Kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane odstrániť vylepené 

plagáty na vlastné náklady.  

5) Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp. ten, kto koná v 

prospech kandidujúceho subjektu, povinný postupovať tak, aby svojím konaním a postupom 

nepoškodil majetok Obce Oľšavka . Po odstránení vylepených volebných plagátov je povinný 

uviesť vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok 

okolo vyhradeného miesta určeného na vylepovanie volebných plagátov.  

Článok 4 
Zodpovednosť 

 

Za dodržanie povinnosti ustanovenej v článku 2, ods. 3, 4 a 5 zodpovedá kandidujúci 
subjekt.  

Článok 5 
Sankcie 

 

1) Za porušenie povinnosti uloženej v článku 2, ods. 3 a 4 môže obec uložiť  
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638 €.  
2) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky  
protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované  
porušenie povinností.  
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení  
povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.  

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli:            26.7.2018 
Začiatok pripomienkového  podania                 27.7.2018 
Koniec pripomienkového konania                       7.8.2018 
Vyhodnotenie pripomienkového konania            8.8.2018 

Schválenie VZN  č. 1/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 
Oľšavka  uznesením číslo 81/2018 zo  dňa   20.8.2018                                   
Vyhlásenie schváleného  VZN č. 1/2018 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 
Oľšavka  dňa:                                                 21.8.2018 
VZN účinné 15  deň od vyhlásenia schváleného VZN na úradnej tabuli obce a web 
stránky obce. 
 
 
 

 

 

                                                                                                                        Jozef Klešč  

                                                                                                                      starosta obce 


