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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY 

č. 9/2015 

 

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách 

Obce Veľké Dvorníky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch  

Schvaľuje  

1. dňa 14.12.2015 uznesením č. 10/2015 – Pl B/8  

 

 

 

Predkladá:  PhDr. Ján Ürögi, starosta obce 

 

 



Obec Veľké Dvorníky v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, ktorým sa 

vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane na verejných priestranstvách Obce Veľké Dvorníky.  

 

Článok 1 

Účel vydania nariadenia 

Účelom tohto všeobecne záväzné nariadenia č. 9/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a 

ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných 

priestranstvách Obce Veľké Dvorníky (ďalej len „VZN“) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách Obce Veľké Dvorníky počas volebnej 

kampane pre voľby do:  

a) Národnej rady Slovenskej republiky,  

b) Európskeho parlamentu,  

c) orgánov samosprávnych krajov,  

d) orgánov samosprávy obcí,  

e) volieb prezidenta Slovenskej republiky,  

f) ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,  

g) vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.  

 

Článok 2 

Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Miestami vyhradenými na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby 

do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych krajov, 

orgánov samosprávy obcí, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o 

odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 

99 Ústavy Slovenskej republiky sú montované plochy na autobusovej zastávke oproti MŠ. 

(2) V súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov, reálne rozdelenie vyhradených plôch pre 

jednotlivé volebné plagáty (ďalej len „vyhradené plochy“) Obec Veľké Dvorníky vykoná až po 

zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.  

 

Článok 3 

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany, ktorých 

členovia kandidujú vo voľbách a NEKA, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením 

týchto subjektov.  

(2) Strany a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností 

vyplývajúcich z tohto VZN.  

(3) Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vyhradených plôch.  

(4) Spravovaním vyhradených plôch sa poveruje Obecný úrad Veľké Dvorníky.  

(5) Ak nie je vyhradená plocha označené číslom kandidujúcej strany, alebo NEKA, osoby vylepujúce 

plagáty musia požiadať správcu o pridelenie vyhradenej plochy, kde dostanú bližšie pokyny. 

(6) Vylepenie volebných plagátov je bezodplatné. 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Dodržanie nariadenia a sankcie 

(1) Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné NEKA, politické strany a koalície.  

(2) Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2. zákona 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. 

 

 

Článok 5 

Kontrola dodržiavania ustanovení 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  

- poverení zamestnanci obecného úradu  

 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto VZN bolo schválené dňa 14.12.2015 uznesením č. 10/2015- Pl B/8 a nadobúda účinnosť dňa 

1.1.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Ján Ürögi 

 starosta obce Veľké Dvorníky 

 

 

 


