
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vydrník 

č.2/2017 

 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Vydrníku v zmysle § 6 ods. 2 a §.11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v zmysle § 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 sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 

 Úvodné ustanovenia 

1. Nariadenie vymedzuje podmienky vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby. 

 2. Na vylepovanie volebných plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby sa určujú existujúce  

      plagátové plochy  k tomu účelu vybudované.  

 

§ 2 

Označenie informačných plôch 

1. Plagátová plocha je tabuľa drevenej alebo kovovej konštrukcie používaná na vylepovanie 

plagátov, reklám, oznamov a pod. Táto plocha je prístupná širokej verejnosti. 

§ 3 

Vymedzenie informačných plôch 

      Plagátové plochy drevenej alebo kovovej konštrukcie sú umiestnené v obci Vydrník: 

a) pred obecným úradom  

Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek materiálov zakázané. 

 

 

 

 

§ 4  



Sankcie 

1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených plôch, môže 

starosta obce uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu v súlade s osobitnou právnou 

úpravou. 

a) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku 

podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 33,- eur. 

b) Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 

je správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý obec uloží pokutu do 

výšky 6.638,- eur. 
 

c) Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená môže obec iniciovať 

nariadenie o odstránení nežiaducich vylepených materiálov. 

d) Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva kontrolór obce, resp. iné 

oprávnené osoby obce, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne. 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

      1.Všeobecne záväzné nariadenie je v súlade so Štatútom obce, ktorý je základnou    

          organizačnoprávnou normou obce. 

2. VZN obce Vydrník č.2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov schválilo 

Obecné zastupiteľstvo obce Vydrník na svojom rokovaní dňa 27.09.2017 uznesením  

č.164/2017. 

      3.  Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 12.10.2017   

                                                                                                 

Vo Vydrníku dňa 17.08.2017. 

 

 

 

Schválené : 27.09.2017 

Vyvesené na úradnej tabuli: 28.09.2017 

Zvesené z úradnej tabule ........................................... 

 

 

 

                                                            Peter Slobodník     

                                                             starosta obce 


