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Obecné  zastupiteľstvo  obce  Kocurany  v súlade  s  §  6  zákona  NR  SR   č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení a na základe § 30 ods. 10 zákona SNR   č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí  a  §  19  ods.  7  zákona NR SR č.  331/2003 Z.  z.  o voľbách do 
Európskeho parlamentu,  s použitím § 15 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 
prezidenta SR, § 24 ods. 12 zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky a § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z.. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení 
č. 61/2014

o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických
subjektov a kandidátov vo volebných kampaniach

ČLÁNOK   I.
Predmet úpravy

1. Účelom tohto  Všeobecne záväzné nariadenie obce Kocurany č. 61/2014  o  určení miest 
na  vylepovanie  volebných  plagátov  politických  subjektov  a kandidátov  vo  volebných 
kampaniach  ( ďalej len „VZN“ ) je vyhradenie plôch na verejných priestranstvách obce 
Kocurany  (ďalej  len  „obec“),  ktoré  budú  slúžiť  na  vylepovanie  volebných  plagátov 
politických subjektov a kandidátov pre voľby 
 prezidenta Slovenskej republiky,
 poslancov Európskeho parlamentu
 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
 do orgánov samosprávnych krajov,
 do orgánov samosprávy obcí.

ČLÁNOK   II.
Miesta a plochy  na vylepovanie volebných plagátov

2. Miestami  na  vylepovanie  volebných  plagátov  politických  subjektov  a kandidátov  vo 
volebných kampaniach  sú vyhradené plochy na verejných priestranstvách obce 
 plagátová plocha pred budovou obecného úradu – presklené uzamykateľné skrinky
 plagátová plocha pri športovom areáli – voľné výlepne plochy

3. Vyhradené plochy zodpovedajú zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícii 
a nezávislých kandidátov.

4. Vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce okrem vymedzených 
miest a plôch  sa zakazuje. Najmä je zakázané vylepovanie volebných plagátov na

- steny, dvere a okná budov,
- steny autobusových zastávok,
- oplotenie pozemkov,
- stĺpy elektrickej a rozhlasovej siete v obci.

5. Vylepovaním volebných plagátov pre voľby uvedené v článku I. je možné vykonávať  iba 
počas volebnej kampane, lehotu ktorej určujú príslušné zákony o voľbách.



Článok III.
Priestupky a sankcie

1. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia je poverená Komisia finančná a správy majetku 
pri Obecnom zastupiteľstve v Kocuranoch.

2. Porušenie ustanovení článku II. ods. 4 tohto  VZN je priestupkom podľa zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia a účinnosť

1. Toto VZN obce Kocurany č. 61/2014 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 
politických  subjektov  a kandidátov  vo  volebných  kampaniach  schválilo  Obecné 
zastupiteľstvo obce Kocurany  dňa 12.2.2014 uznesením    č. 382/ 28/2014. 

2. Dňom účinnosti   tohto  VZN  sa  zrušujú  VZN obce Kocurany č.  1/98 z 20.7.1998 
schválené uznesením č.6/1998 novelizované dňa 2.8.2002 uznesením 2 b),  VZN  obce 
Kocurany č. 17/2002 z 8.10.2002 schválené uznesením č.9/2002, VZN obce Kocurany 
č.24/2004  z 4.5.2004  schválené  uznesením  č.20/14/2004  a  VZN  obce  Kocurany 
č.45/2009 z 16.10.2009 schválené uznesením č.228/31/2009.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kocurany č. 61/2014 o  určení miest na vylepovanie 
volebných  plagátov  politických  subjektov  a kandidátov  vo  volebných  kampaniach 
nadobúda účinnosť  28.2.2014.

           
    

                            
Ing. Vojtech Čičmanec

                                                                                            starosta obce
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