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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 
o vyhradení miest

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Nižný Klátov

Obec Nižný Klátov  v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

Článok 1
Účel nariadenia

Účelom  tohto  VZN  je  vyhradiť  miesta  a  ustanoviť  podmienky  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 a voľby do orgánov samosprávy obcí na území Obce Nižný Klátov.

Článok 2
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné umiestniť
len na  tabuli obce. 

2. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva, budovách a
zariadeniach v Obci Nižný Klátov je zakázané.  Ďalej je zakázané vylepovanie plagátov na
stromoch,  na  stĺpoch  verejného  osvetlenia,  na  autobusových  zastávkach  a  na  iných
verejnoprospešných zariadeniach. 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a
propagačných  zariadeniach  vo  vlastníctve  alebo  v  správe  iných  subjektov  nie  je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté.

4. Podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov sa vymedzené plochy rozdelia tak,
aby rozdelenie zodpovedalo zásade rovnosti kandidujúcich subjektov.

Článok 3
Zabezpečenie zásady rovnosti

1. Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu
alebo  ich  koalícii  a  nezávislému  kandidátovi  bude  patriť  číslo,  ktoré  získa  pri  oficiálnej
registrácii a pod ktorým bude označovaná jeho kandidátna listina. 

2. V prípade ak kandidujúci politický subjekt nevyužije vyhradený priestor, tento musí zostať
voľný a ostane miesto určené pre tento kandidujúci politický subjekt prázdne. Toto miesto nie
je  možné  použiť  na  umiestnenie  volebných  plagátov  iných  kandidujúcich  politických
subjektov.



Článok 4
Umiestňovanie volebných plagátov

1. Plochy vymedzené v čl. 2, ods. 1 tohto VZN na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.

2. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach na požiadanie kandidujúceho
subjektu zabezpečí obec.  Požiadať o umiestnenie je možné počas stránkových dní obecného
úradu.

3. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.

Článok 5
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci obce
a poslanci OZ .

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa § 47
ods. 1. písm.  d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako
priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33 eur.

3.  Porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou   –
podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa §
27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky
6 638 eur.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti  tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižný
Klátov účinného od 27.7.2002.

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Nižný Klátov na ....... zasadnutí
OZ   dňa  ..................  2015  a  nadobúda  účinnosť  pätnástym  dňom  od  jeho  vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli obce.

Nižný Klátov dňa 25.11.2015                                                 PhDr. Ing. Marcela Jokeľová        
                                                                                                              starostka obce

Návrh VZN vyvesený 25.11.2015

VZN vyvesené           ....................2015       
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