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Obec Krškany podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov  v y d á v a     
  

 

               VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 

                                             č.  2/2017   

 

o umiestňovaní volebných plagátov  

na území obce Krškany 

 

 
                                                Článok  1 

                                                              Predmet úpravy  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ o vymedzení miest na umiestňovanie   

volebných plagátov  v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo 

koalícií a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných  priestranstvách 

v obce v čase volebnej kampane:                                 

a/  volieb do Národnej rady SR 

b/  volieb do Európskeho parlamentu 

c/  volieb do orgánov samosprávnych krajov 

d/  volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

 

                                                                    Článok 2  

                                       Miesto na umiestňovanie volebných plagátov   

 

1. Umiestňovať  volebné plagáty v čase volebnej kampane možno na základe žiadosti v spolupráci   

s Obecným úradom v Krškanoch na úradnej tabuli obce Krškany /pri KD/ 

 

2. Plocha vymedzená v Článku 2, ods. 1 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim  

    subjektom poskytuje bezplatne.  

 

 

 

                                                                      Článok 3 

                                                         Zabezpečenie zásady rovnosti 

 

1. Každý kandidujúci subjekt má možnosť umiestniť 1 plagát vo formáte A3 na plochy určené na 

vylepovanie plagátov v Článku 2 ods. 1 tohto VZN.  Nie je dovolené  prelepovaním znehodnocovať 

plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.   

 

2. Ak miesto na umiestnenie  volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane voľné a obec 

ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu.  Rovnako ho nesmie obsadiť iný kandidujúci 

subjekt.     

 

 

 



 

                                                                   Článok 4 

                  Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov 

 

1. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na 

vylepovanie plagátov vyhradených týmto VZN zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje 

náklady.  

 

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt. 

 

3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov 

a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.   

 

 

                                                                   Článok 5 

                                                                   Sankcie   

 

1. Skutkové podstaty priestupkov a sankcie za ne upravuje § 20 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani.  

 

 

                                                                   Článok 6 

                                                    Kontrola dodržiavania VZN        
 

1.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN, vykonávajú: 

a/ starosta obce 

b/ poverení zamestnanci obce. 

 

 

                                                                  Článok 7 

                                                       Záverečné ustanovenia  

 

1. Tomuto všeobecne záväznému nariadeniu je nadradený zákon 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. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Krškanoch dňa 25.08.2017. 

  

3. Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Krškany, 

nadobúda platnosť 15. dňom od vyvesenia tohto VZN na úradnej tabuli po schválení obecným 

zastupiteľstvom.   

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť dňom:  12.09.2017 

 

5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo     

v Krškanoch. 

 

 

 

V Krškanoch,  25.08.2017 

                                                           

 

                                        

                                                                                                                               Ing. Peter Kováčik 

                                                                                                                                    starosta obce 


