
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica 

č. 9/2015, 

  ktorým sa upravujú podmienky vylepovania plagátov počas volebnej 

kampane.  

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici, podľa §6 ods.1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby 

prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých 

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho 

parlamentu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku, ako aj zákonom č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

 

Prvá časť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Predmet nariadenia 

Článok 1 

 

1. Predmetom nariadenia je všeobecná úprava podmienok na vylepovanie plagátov počas 

predvolebnej kampane.  

2. Účelom nariadenia je zabezpečiť verejný poriadok a čistotu obce a uchrániť majetok obce, 

občanov a organizácií pred poškodením. 

3. Ustanoveniami tohto nariadenia sa tiež zabezpečuje dodržanie zásady rovnosti kandidujúcich 

politických strán,  kandidátov alebo koalícií počas volebnej kampane pred voľbami. 

 

 

Rozsah pôsobnosti 

Článok 2 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky politické subjekty a právnické i fyzické 

osoby, ktoré sa budú angažovať vo volebnej kampani prostredníctvom vylepovania plagátov. 

2. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Kamenica. 

3. Časovo je platnosť tohto VZN obmedzená na trvanie predvolebnej kampane, ktoré je 

stanovené zákonom o voľbách. 

 

 

 

 

 



Druhá časť 

URČENIE MIESTA NA LEPENIE PLAGÁTOV 

 

Článok 3 

 

1. Plagáty je možné lepiť len  na tento účel  určenej tabuli, ktorá je umiestnená pred Obecným 

úradom v Kamenici. 

2. Vylepovanie plagátov na budovách, oploteniach, stromoch, stĺpoch, prístreškoch na 

zástavkách SAD, vo výkladoch obchodov a pohostinstvách a pod. je zakázané, a to aj 

v prípade súhlasu majiteľa resp. správcu takéhoto podkladu alebo zariadenia. 

3. Udelenie súhlasu majiteľa resp. správcu podľa predchádzajúceho bodu, sa považuje tiež za 

porušenie tohto VZN. 

 

 

Tretia časť 

ZABEZPEČENIE ROVNOSTI KANDIDUJÚCICH 

 

Článok 4 

 

1. Plocha na nalepovanie plagátov sa delí na toľko častí, koľko subjektov vo voľbách kandiduje. 

2. Každý, kto vylepuje plagáty, musí rešpektovať plochu určenú pre plagáty ním propagovaného 

politického subjektu a túto neprekročiť. 

3. Plagáty musia byť prilepované úhľadne a úsporne z hľadiska využitia miesta. 

 

 

Štvrtá časť 

OCHRANA PLAGÁTOV 

 

Článok 5 

 

1. Plagáty jedného kandidujúceho subjektu môžu zasahovať do plagátu iného subjektu len v tom 

prípade, ak časť prekrytého plagátu presahuje plochu vyčlenenú pre tento subjekt a teda 

porušuje zásadu rovnosti. 

2. Strhávanie, poškodenie, pomaľovanie plagátov je zakázané. Je však možné odstraňovať 

plagáty, ktoré nerešpektovali zásadu rovnosti, alebo ktoré odporujú morálnym zásadám, budia 

rasovú a politickú nenávisť alebo iným spôsobom odporujú dobrým mravom či právnym 

predpisom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piata časť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 6 

 

1. Toto VZN sa vzťahuje na obdobie volebnej kampane, ktorá je určená v zákonnej úprave 

príslušných volieb. 

2. Plagáty vyvesené v rámci predvolebnej kampane, musia byť odstránené najneskôr do termínu 

jej skončenia. V prípade, že v tomto termíne odstránené nebudú, urobí tak postupne obec a to 

najskôr najbližšie od volebnej miestnosti. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o mieste vylepovania 

volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane zo dňa 13. 7. 1998. 

4. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica dňa 15. 12. 2015 uznesením č. 

78/2015. 

5. Toto VZN nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

V Kamenici  dňa 15. 12. 2015             

 

VYVESENÉ........................ 

ZVESENÉ ......................... 

 

 

 

 

                                                                  Ladislav Urda v. r. 

                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 
 

 


