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Obecné zastupiteľstvo Obce Malatíny v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení a v nadväznosti na § 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN). 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.  1/2017 

Obce Malatíny 
 

o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny  

 
 

 

Čl. I. 

Predmet úpravy 

 

Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miest  verejných priestranstiev na 

území obce určených na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií 

politických strán (ďalej len strany) a nezávislých kandidátov (ďalej len NEKA) pre voľby do 

Národnej rady SR, Voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Nevzťahuje sa na reklamné plochy. 

 

 

Čl. II. 

 

Organizácia vylepovania 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 vylepovacích miest. 

4/ Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Obecný úrad Malatíny. 

5/ Ak nie je vylepovacie miesto označené číslom kandidujúcej strany, alebo NEKA, osoby 

vylepujúce plagáty musia požiadať správcu o pridelenie vylepovacej plochy, kde dostanú 

bližšie pokyny. 

 

Čl. III. 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 

     1/ Strany a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách len na 

plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov (ďalej len vylepovacie plochy). 

     2/ Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany a NEKA, ktorí kandidujú  

vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú o referende. Takto vyhradené 

plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.  

     3/ Na území obce môžu strany a NEKA vylepovať volebné plagáty na týchto miestach : 

a/ voľné stojaca tabuľa pri budove obecného úradu Malatíny  
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     5/ Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je 

neprípustné. 

     6/ Neprípustné je vylepovať volebné plagáty  na brány domov, steny budov v súkromnom 

vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.   

 

Čl. IV 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

     1/ Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty  sú 

povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.  

     2/     Ak obec zistí porušenie tohto nariadenia, môže starosta obce uložiť právnickej osobe 

pokutu podľa § 13 zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a fyzickú osobu oznámiť za priestupok podľa § 46 zákona čís. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

3/ Zmeny tohto VZN schvaľuje OZ 3/5 väčšinou poslancov prítomných na rokovaní. 

4/ Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 

........................ a účinnosť nadobúda dňom .................................... 

            

                               

            

                                                     Ing.. Peter Pethö 

                         starosta obce 

 

 

 

 

                                                                   


