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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 v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Viničky o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane na území Obce Viničky 
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Pripomienky zasielať:  

- Písomne na adresu: Obec Viničky, ul. Tokajská 191/5, 076 31  Viničky 

- Elektronicky na adresu: obecvinicky@kid.sk; obec.vinicky@mail.t-com.sk 

- Faxom na číslo: 056 / 637 32 81 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 14.12.2015 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce Viničky dňa: 14.12.2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2015 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2016 

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické 

osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, alebo elektronicky, alebo 

ústne do zápisnice na obecnom úrade u predkladateľa návrhu, cestou podateľne obecného 

úradu.  
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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 Viničky. 

 

 

Článok 2 

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1) Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné umiestniť 

v informačných tabuliach, ktoré sú na tento účel určené a umiestnené v centre miestnych 

častí obce: 

a) Pri autobusovej zastávke  

 

Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva, budovách a 

zariadeniach v obci Viničky je zakázané, ako napr.: 

- budovy v majetku a správe obce, 

- stĺpy elektrického vedenia. 

 

2) Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a 

propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je 

ustanoveniami tohto VZN dotknuté. 

 

 

Článok 3 

Zabezpečenie zásady rovnosti 

 

1) Každý zaregistrovaný kandidujúci subjekt - politická strana, politické hnutie alebo ich 

koalícia a nezávislý kandidát, má právo v zmysle zásady rovnosti zverejniť si svoje volebné 

plagáty. 

2) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mu boli určené 

týmto VZN. 

3) Nie je dovolené na určených plochách pre vylepovanie plagátov a prelepovaním 

znehodnocovať plagáty iných konkurenčných kandidujúcich subjektov. 

4) Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu - politickej strane, politickému hnutiu 

alebo ich koalícií a nezávislému kandidátovi, sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako 

veľká plocha označená číslom alebo iným dohodnutým znakom a to na základe žrebu. 

5) Žrebovanie plôch uvedených v čl. 2, ods. 1 tohto VZN určených na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je verejné. 

6) Miesto, dátum a čas žrebovania zverejní Obec Viničky, zodpovedná za organizačno-

technické zabezpečenie príslušných volieb v podmienkach obce, na webovej stránke obce 

a na úradnej tabuli. Rovnakým spôsobom do 24 hodín zverejní zoznam plôch, ktoré boli 

vyžrebované každému zo zaregistrovaných kandidujúcich subjektov. 

7) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré mu boli určené 

žrebom. 



8) Nie je dovolené porušovať zverejnený zoznam vyžrebovaných plôch určených na 

vylepovanie plagátov a prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných 

kandidujúcich subjektov. 

9) Ak vyžrebované miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, 

takéto miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako 

ho nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

10) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až po 

zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. 

11) Po zverejnení vyžrebovaných čísiel bude vyhradená plocha rozdelená v rovnakom pomere 

podľa počtu kandidujúcich subjektov, pričom každá kandidujúca politická strana umiestni 

svoj volebný plagát výlučne na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným 

číslom určeným jej kandidátnej listine. 

 

 

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 poskytuje bezplatne. 

2) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

zabezpečí sám na vlastné náklady. 

3) Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. 

 

 

Článok 5 

Vedenie predvolebnej kampane v obecnom rozhlase 

 

1) Obecný rozhlas je vylúčený z každej činnosti súvisiacej s predvolebnou kampaňou  

kandidujúcich subjektov pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do 

orgánov samosprávnych krajov a voľby do samosprávy obce, 

2) Obec Viničky na základe požiadavky kandidujúceho subjektu odvysiela len oznam o konaní 

stretnutia s občanmi. Takýto oznam je oslobodený od poplatku. 

 

 

Článok 6 

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Obec Viničky (starosta 

obce a poslanci OZ). 

2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa § 47 

ods. l, 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) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Viničkách 

dňa 14.12.2015, uznesením č. 6/3M/2015. 

2) Prípadné zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Viničky. 

3) Toto VZN je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Viničkách alebo na webovej 

stránke obce www.vinicky.ocu.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Takáč 

starosta obce 

http://www.vinicky.ocu.sk/

