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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 
 

č.  1/2017 

 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby 

do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, 

voľby do Orgánov samosprávneho kraja v Košiciach a voľby do Orgánov 

samosprávy obce Plechotice. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach sa podľa ustanovenia § 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 v súlade s  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

         Toto VZN upravuje vyhradenie miest a určenie plôch na verejných priestranstvách na 

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas zákonom stanovenej 

volebnej kampane na území obce Plechotice pre kandidujúce politické strany, politické 

hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len „kandidujúci 

subjekt“). 

 

Článok 2  

Vyhradenie miest a určenie plôch 

 

        2.1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách 



počas volebnej kampane možno len na týchto miestach a plochách: 

2.1.1. Úradná tabuľa v obci Plechotice 

2.1.2. Staničný priestor SAD pred ZŠ – 1 ks výlepná plocha 

2.1.3. Staničný priestor SAD č. d. 46/84 – 1 ks výlepná plocha 

 

          2.2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje 

kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

     3.1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach na zasadnutí dňa 06.10.2017 

uznesením č. 53/2017. 

    3.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 20.10.2017. 

    3.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane. 

                                                      

 

 

 

 

V Plechoticiach dňa 06.10.2017 

 

                                                                                                      PaedDr. Marek Andráš 

                                                                                                               starosta obce 


