
OBEC BRETEJOVCE  

pri výkone samosprávy podľa č1. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 a § 11 ods. 4 písm.  

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. 

§ 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   

vydáva  

pre katastrálne územie obce Bretejovce  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

BRETEJOVCE  č. 1/2016  

  

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

na území obce Bretejovce počas volebnej kampane  

§ 1  

Predmet úpravy   

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN ") je vyhradiť 

miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Bretejovce počas volebnej kampane pre voľby do Národnej 

rady Slovenskej republiky, voľby do  Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej 

republiky,  voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí.   

§ 2 Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov  

  

1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane môžu kandidujúce 

subjekty umiestňovať (vylepovať) len na miestach na to vyhradených a určených obcou 

Bretejovce.   

2. Obec Bretejovce vyhradzuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta:   

- drevené tabule pri plote MŠ   

3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci 

Bretejovce je zakázané.   

§ 3 Zabezpečenie zásady rovnosti  

  

1.Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu sa vyčlení v zmysle zásady rovnosti na 

miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov rovnako veľká plocha.   

2. Veľkosť plochy určí obec ihneď po tom, ako sa stane verejne známym počet 

zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.   

3. Každý zaregistrovaný kandidujúci subjekt môže umiestniť volebný plagát len do 

veľkosti určenej obcou.  



§ 4 Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov  

  

1. Plochy na miestach, ktoré sú vymedzené v čl. 2 ods. 2 tohto VZN na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane, sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne. 

2. Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov bude k dispozícii kandidujúcim 

subjektom až do skončenia volebnej kampane.   

3. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie svojho volebného 

plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na 

umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.  Neobsadené miesta 

určené pre jednu kandidujúci subjekt nesmú byť obsadené iným kandidujúcim subjektom.  

4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

zabezpečí sám na vlastné náklady.  

5. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.  

6. Volebné plagáty sa umiestňujú spôsobom nepoškodzujúcim ostatné kandidujúce subjekty.  

7. V prípade väčšieho počtu kandidujúcich subjektov je nutné, s ohľadom na veľkosť 

vyhradených vylepených plôch, rešpektovať obmedzené možnosti na vylepovanie 

volebných plagátov.  

8. Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty do 7 dní od konania volieb. Pri 

umiestňovaní a odstraňovaní volebných plagátov kandidujúce subjekty sú kandidujúce 

subjekty povinné si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku obce Bretejovce..  

  

§ 5 Sankcie  

  

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť kvalifikované ako priestupok 

podľa ustanovenia § 46 a § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov.  

2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce v zmysle ust. § 47 ods. 2 zákona  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu až do výšky 300 € .  

  

§ 6 Záverečné ustanovenia  

  

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bretejovciach č.  

1/1/2016 zo dňa 8.1.2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

  

  

  

  

  

  

Ing. Rastislav Varga      

starosta obce  

  

Schválené: 23.1.2016  

Vyhlásené:8.1.2016  

Účinné: 23.1.2016  

V Bretejovciach, dňa 8.1.2016  


