
Všeobecné záväzné nariadenie obce Svederník č. 3/2015 

o vylepovaní volebných plagátov 
 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č.80/1990 

Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie(ďalej len nariadenie). 

 

§ 1 

Základné pojmy 

 

Volebnými plagátmi, v zmysle tohto nariadenia, sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, 

ktorých účelom je oboznamovanie s politickými a volebnými programami politických strán a 

kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane. 

 

§ 2 

Výlepné plochy určené na vylepovanie volebných plagátov 

 

Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné vylepovať len na týchto výlepných 

plochách: 

 

  

- na drevenej tabuli pri JEDNOTE vo Svederníku (pri prechode pre chodcov) 

- na drevenej tabuli pri autobusovej zástavke v Marčeku 

- na drevenej tabuli pri autobusovej zastávke v Keblove (stará škola) 

- na drevenej tabuli pri autobusovej  zástavke v Zarieči   

 

Vylepovanie plagátov na plochy určené týmto nariadením zabezpečujú strany a hnutia 

schválené Ústrednou volebnou komisiou k voľbám do NR SR. 

 

§ 3 

Podmienky vylepovania volebných plagátov 

 

Volebné plagáty musia byť vylepené podľa zásad rovnosti kandidujúcich politických strán, na 

A4 formát. 

Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci, ako určuje toto nariadenie, je 

zakázané.  Po skončení volebnej kampane sú strany, hnutia, konkrétni kandidáti resp. ich 

regionálne kancelárie povinné bezodkladne výlepné plochy očistiť.  

 



§ 4 

Sankcie 

 

Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa všeobecne platných predpisoch o 

porušení nariadení( VZN ). 

 

§ 5 

Všeobecné ustanovenie 

 

V obci Svederník počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty na verejných 

priestranstvách len na určenom mieste. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenie 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo 

Svederníku dňa 11. decembra 2015, uznesením č.55/2015, vyvesené na úradnej tabuli dňa 

14. decembra 2015 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016 

 

Vo Svederníku, dňa 14. decembra 2015 

 

 

Návrh VZN vyvesené dňa: 14.12.2015                                                               

Návrh VZN zvesené dňa :  30.12.2015 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Roman Lisický v.r. 

                                                                                                            starosta obce 

 


