
1 
 

O B E C    H O R N Ý   P I A L  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
V š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov  

v čase volebnej kampane na území obce Horný Pial 

č. 7/2015 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. spisu: 663/ 2015 

 

 

 



2 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Horný Pial v zmysle § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v nadväznosti   na § 16 

zákona NR SR 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 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 
 

 

 

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane na území obce Horný Pial 

 
§ 1 

Účel nariadenia 

 

1. Toto VZN upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícií, petičných 

výborov a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na verejných priestranstvách v obci Horný Pial v čase volebnej kampane pre  

voľby  podľa  zákona číslo 180/2014  Z.z.  o  podmienkach  výkonu  volebného  práva a  o  

zmene  a  doplnení  niektorých zákonov. 

 

 

§ 2 

Organizácia umiestňovania volebných plagátov 

 

1. Na miestach určených týmto VZN môžu umiestňovať volebné plagáty len kandidujúce 

subjekty, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov. 

2. Kandidujúce subjekty sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv 

a povinností vyplývajúcich z tohto VZN. 

3. Kandidujúce subjekty, alebo nimi splnomocnené osoby môžu vylepovať volebné plagáty 

na verejných priestranstvách len na plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov 

(ďalej len vylepovacie plochy) týmto VZN. 

4. Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce subjekty, ktorí kandidujú vo voľbách. 

Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.  

5. Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje Obecný úrad Horný Pial. 

6. Ak nie je miesto určené na umiestňovanie volebných plagátov označené číslom 

kandidujúceho subjektu, osoby umiestňujúce plagáty musia požiadať obecný úrad o 

pridelenie vylepovacej plochy.   

7. Umiestňovanie  volebných plagátov na vyhradených plochách počas volebnej kampane si 

zabezpečujú jednotlivé kandidujúce subjekty na vlastné náklady. 

8. Plochy  vyhradené  Obcou  Horný Pial  na  vylepovanie  volebných  plagátov  počas  

volebnej kampane  sa poskytujú bezplatne. 

9. Za  obsah  volebných  plagátov  umiestňovaných na  vyhradených  plochách  zodpovedajú  

kandidujúce subjekty.  

10. Kandidujúci subjekt je povinný do 30 dní po skončení volebnej kampane odstrániť svoj 

volebný plagát z vyhradenej  plochy  v opačnom prípade odstráni plagát či iný propagujúci 

materiál obec na náklady kandidujúceho subjektu.  
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§3 

Vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane sú vyhradené plochy na 

umiestňovanie volebných plagátov rozmiestnené na verejných priestranstvách na území 

obce Horný Pial nasledovne: 

 

tabuľa pri futbalovom ihrisku                                                           2,5 m2 

tabuľa pri parku                                                                                 3   m2 

tabuľa oproti bytovke č.27                                                                3   m2 

 

 
 

§ 4 

Priestupky a sankcie 

 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/ 

1990   Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/ 1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33 eur. 

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 

môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638 eur. 

4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté. 
 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

domovskej internetovej stránke obce dňa  18.11.2015.   Zvesený bol dňa 10.12.2015. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial 

dňa   11.12.2015  uznesením č. 60/2015. 

3. Schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej 

tabuli obce a zverejnením na domovskej internetovej stránke obce dňa 14.12.2015. Účinnosť 

nadobúda 15. dňom zverejnenia, t.j. 29.12.2015. 

 

 

 

 

v Hornom Piale dňa 14.12.2015 

 

       Ľudovít   H ú d i k 

                                                                                                                       starosta obce  

 

 


