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Obecné zastupiteľstvo obce Malé Kršteňany sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 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 zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení 

neskorších predpisov v y d á v a  t o t o 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č.3/2017 

 

o umiestňovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v obci Malé 

Kršteňany 
 

 

 

Článok 1 

Účel 

 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je pri zachovávaní zásady rovnosti 

kandidujúcich subjektov, vyhradiť miesta určené na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách obce Malé Kršteňany v čase volebnej kampane pre voľby do 

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

samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

Článok 2 

Všeobecné ustanovenia 

 

 

1) Umiestňovať volebné plagáty kandidujúcich subjektov počas volebnej kampane na 

verejných priestranstvách je povolené len na miestach určených v čl. 3 a 4 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. Mimo vyhradených miest je umiestňovanie volebných 

plagátov na verejnom priestranstve zakázané.  

2) Každý kandidujúci subjekt si umiestnenie a údržbu volebných plagátov zabezpečí sám 

a na vlastné náklady.  

3) Obec Malé Kršteňany nenesie zodpovednosť za obsah volebných plagátov.  

4) Obec Malé Kršteňany poskytuje vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

na území obce počas volebnej kampane bezodplatne.  
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Článok 3 

Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov  
 

 

Obec Malé Kršteňany vyhradzuje v čase volebnej kampane k voľbám do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľbám do Európskeho parlamentu a voľbám do orgánov 

samosprávnych krajov na vývesné panely pred budovou požiarnej zbrojnice.  

 

 

Článok 4 

Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí 

 

 

Obec Malé Kršteňany vyhradzuje v čase volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy 

obcí na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Malé Kršteňany pre všetky 

kandidujúce subjekty v obci Malé Kršteňany na vývesné panely pred budovou požiarnej 

zbrojnice.  

 

Článok 5 

Rozdelenie vyhradených miest pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do 

Európskeho parlamentu 

 

 

1. Reálne rozdelenie vyhradených miest pre jednotlivé kandidujúce subjekty obec Malé 

Kršteňany vykoná po zverejnení vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych 

listín kandidujúcich subjektov. 

2. Vyhradené miesto bude rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich 

subjektov a označené vyžrebovaným číslom zaregistrovaných kandidátnych listín 

kandidujúcich subjektov. 

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje volebné plagáty iba na časť miesta 

označeného číslom, zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej 

listine.  

4. Takto vyhradené miesto bude k dispozícii kandidujúcemu subjektu až do skončenia 

volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie 

volebných plagátov využije, alebo nie.  

 

 

Článok 6 

Rozdelenie vyhradených miest pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 

 

1. Reálne rozdelenie vyhradených miest pre jednotlivé kandidujúce subjekty obec Malé 

Kršteňany vykoná po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 

zastupiteľstva a zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja volebnou komisiou samosprávneho kraja.  



3 

 

2. Vyhradené miesto bude rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich 

subjektov a označené názvom kandidujúceho subjektu zvlášť pre voľby do  

zastupiteľstva a zvlášť pre voľby predsedu samosprávneho kraja.  

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje volebné plagáty iba na časť miesta 

označeného jeho názvom.  

4. Takto vyhradené miesto bude k dispozícii kandidujúcemu subjektu až do skončenia 

volenej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie 

volebných plagátov využije alebo nie.  

 

 

Článok 7 

Rozdelenie vyhradených miest pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

 

 

1. Reálne rozdelenie vyhradených miest pre jednotlivé kandidujúce subjekty obec Malé 

Kršteňany vykoná bezodkladne po uverejnení zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre 

voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Malých Kršteňanoch a pre voľby starostu obce 

Malé Kršteňany.  

2. Vyhradené miesto bude rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich 

subjektov a označené názvom kandidujúceho subjektu zvlášť pre voľby poslancov 

obecného zastupiteľstva a zvlášť pre voľby starostu obce. 

3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje volebné plagáty iba na časť miesta označeného 

jeho názvom. 

4. Takto vyhradené miesto bude k dispozícii kandidujúcemu subjektu až do skončenia 

volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie 

volebných plagátov využije alebo nie.  

  

 

Článok 8 

Sankcie 

 

 

Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže byť posúdené ako priestupok 

podľa § 46 a 48 zákona č. 372/2009 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, alebo 

ako správny delitk podľa § 27b ods. 1. písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1/    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Malých Kršteňanoch, dňa 27.9.2017 uznesením č. XII./2./e. 

2/    Účinnosť nadobúda dňa 15.10.2017 

 

 

V Malých Kršteňanoch, 28.9.2017 

    Jaroslav Kopál 

         starosta obce 
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Obec Malé Kršteňany 
 
   

Všeobecne záväzné nariadenie 
     

č. 3/2017   
o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie plagátov 

na verejných priestranstvách počas 

volebných kampaní 
 

 
 

Návrh VZN: -  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 24.8.2017 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 8.9.2017 

 

Doručené pripomienky (počet): - /- 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: -/- 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -/- 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Malých Kršteňanoch, dňa 27.9.2017, pod č.: 

XII./2./e. 

 

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Malé Kršteňany dňa: 28.9.2017 

 

VZN  zvesené z úradnej tabule obce   Malé Kršteňany   dňa : 13.10.2017 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2017 
 

         

         Jaroslav Kopál 

          starosta obce 


