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 Obecné zastupiteľstvo v Sirníku podľa § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisom 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 schválilo toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sirník č. 4/2015 

 

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len  „VZN“) ustanovuje podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby 

prezidenta Slovenskej republiky, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej 

republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí 

a vymedzuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov. 

2. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej stany, politického hnutia1, koalície 

politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán2 , za ktorú sa obvykle platí 

úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie 

volenej podľa osobitného predpisu 3. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj neprospech 

subjektov podľa prvej vety.4 

2. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.5 

3. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, 

letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom slúžia na 

propagáciu, resp. v neprospech kandidujúcich subjektov. 

4. Za pôvodcu plagátu sa považuje kandidujúci subjekt. Vylepovanie plagátov na plochy 

určené týmto VZN si zabezpečujú kandidujúce subjekty na svoje náklady aj prostredníctvom 

právnickej osoby, resp. fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie.  

 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
2 § 8 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 
3 Zákon č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 § 2 ods. 1 zákona č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
5 § 2 ods. 2 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 

 



 § 3 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

1. Počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty len na týchto výlepných 

plochách:  

- verejná tabuľa pred s. č. 115   1 plocha 

- čelná plocha aut. čakárne pred s. č. 115  2 plochy               

- čelná plocha aut. čakárne v stredisku obce  2 plochy 

 

2. Vylepovanie volebných plagátov na výlepných plochách sú politické subjekty, nezávislí 

kandidáti oznámiť starostovi obce. Na základe týchto oznámení starosta určí veľkosť plochy 

pre jednotlivé politické subjekty tak, aby tieto zodpovedali zásadám rovnosti.   

3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.  

4. Každý kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje volebné 

plagáty, zabezpečí ich odstránenie najneskôr do 30 dní po skončení volieb na vlastné náklady.  

5. Svojvoľne vylepovanie volebných plagátov je zakázané. Ďalej je zakázané vylepovať 

volebné plagáty na verejne prístupné objekty a zariadenia najmä: 

- prístrešky telefónnych automatov 

- stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení 

- dopravné značky a dopravné zariadenia 

- koše na odpadky a kontajnery na tuhý komunálny odpad 

- budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z verejných priestranstiev 

 

§ 4 

Sankcie 

1. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN môže obec právnickej osobe a fyzickej 

osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá sa porušenia dopustila, uložiť pokutu v zmysle § 13 

ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustila porušenia ustanovení tohto VZN môže byť uložená 

pokuta v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3. Konaním o priestupku za porušenie tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia 

o sankciách a náhradách škody podľa osobitných predpisov. 

4. Uložené pokuty sú príjmom obce Sirník. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách uznieslo dňa 15.12.2015 uzn. č. 4/XII/2015  

 VZN nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom 01. 01. 2016  

 

2.          Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2009 o vylepovaní volebných plagátov 

na verejných priestranstvách zo dňa 21.09.2009  

3.  Počas vyvesenia návrhu VZN boli – neboli podané pripomienky.  

 

 

 

 

 

        Viktor   K a l á n  

            starosta obce  


