
Obec  Kocurany

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č.  68/2015

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

Schválené  uznesením  č.  463/12//2015 písm. c)  na   zasadnutí  Obecného   zastupiteľstva
obce  Kocurany dňa  9.12. 2015



Obecné zastupiteľstvo obce Kocurany v zmysle § 6 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  a § 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 sa 
uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení 
č. 68/2015

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

Článok   I.

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  vyhradzuje  miesta  a  ustanovuje  podmienky  na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Článok  II.

1. Miesta na umiestňovanie volebných  plagátov  v obci Kocurany sú  pre  každý  politický
subjekt a kandidáta vo volebnej kampani 
 plagátová plocha pred budovou obecného úradu - presklené uzamykateľné skrinky, 
 plagátová plocha pri športovom areáli -  voľné výlepne plochy.

2. Vyhradená plocha  zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
3. Zakazuje sa  umiestňovať  volebné  plagáty na  steny,  dvere  a  okná  budov,  steny

autobusových zástavok, oplotenie pozemkov alebo iné miesta neurčené v tomto nariadení.
4. Umiestňovanie volebných plagátov pre voľby uvedené v článku I. je možné vykonávať  iba

počas volebnej kampane, ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Článok III.

1. Porušenie ustanovení článku II. ods. 3 tohto  VZN je priestupkom podľa § 47 ods. 1 písm.
d) a § 48 zákona SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

2. Ruší  sa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Kocurany  č.  61/2014  o  určení  miest  na
vylepovanie  volebných  plagátov  politických  subjektov  a  kandidátov  vo  volebných
kampaniach schválené 12. 2. 2014 uznesením  č. 382/ 28/2014.

3. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

                            

     Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                                                 starosta obce

Zverejnené: 20. 11. 2015
Schválené: 09.12.2015
Vyhlásené: 10.12. 2015


