
 
 Obec Ardanovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 (ďalej zákon)    v y d á v a 
 

 
 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 
o vylepovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách v Obci Ardanovce 
 
 
 

§ 1 
Predmet nariadenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a určuje podmienky na 

vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas 
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do 
orgánov územnej samosprávy. 

2. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných 
plagátov počas kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky 
a kampane pred referendom. 

 
§ 2 

Organizácia vylepovania volebných plagátov 
 

1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať plagáty len členovia politických 
strán, hnutí, koalícií politických strán (ďalej len „strany“), ktorých členovia 
kandidujú vo voľbách a nezávislí kandidáti (ďalej len „NEKA“), resp. osoby, ktoré 
sa preukážu splnomocnením týchto subjektov. 

2. Strany a NEKA  sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv 
a povinností vyplývajúcich z tohto VZN. 

3. Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích 
miest. 

4. Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Obecný úrad Ardanovce. 
5. Ak nie je vylepovacie miesto označené číslom kandidujúcej strany alebo NEKA, 

osoby vylepujúce plagáty musia požiadať správcu o pridelenie vylepovacej 
plochy, kde dostanú bližšie pokyny. 

 
 

§ 3 
Miesta a podmienky na vylepovanie volebných plagátov 

 
1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty 

na verejných priestranstvách obce len na tejto výlepnej ploche: 
- drevená tabuľa umiestnená pred budovou COOP Jednota. 



2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 
kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre 
všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán musí byť 
vytvorený rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných plagátov. 

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je 
neprípustné. 

4. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty na brány domov, steny budov 
v súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na 
verejných priestranstvách. 

 
§ 4 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty sú 
povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť na vlastné náklady. 

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť sankciu podľa 
osobitného predpisu. 

3. Zmeny tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvo dňa 
10.12.2015 a účinnosť nadobúda dňa 25.12.2015. 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2005 o vylepovaní 
volebných plagátov na území obce zo dňa 12.8.2005. 

 
 
 
 
 
 
Ardanovce, dňa 10.12.2015 
 
 
         Ľubomíra Ondrejková 
               starostka obce 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 


