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      Obecné zastupiteľstvo v Dolných Zahoranoch v zmysle § 6 zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ň 16 zákona č. 181/2014 

Z.Z. o volebnej kampani a o doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických 

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/: 

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky 

na vylepovanie a umiestňovanie volebných plagátov na území obce Dolné 

Zahorany 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. 

 

§ 2 

Miesta a podmienky na vylepovanie volebných plagátov 

1) Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať plagáty na   

úradnú tabuľu  obce 

2) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t.j. 

pre všetky kandidujúce subjekty musí byť vytvorený rovnomerný priestor 

na umiestnenie volebných plagátov. 

3) Rozdelenie vyhradenej plochy pre volebné plagáty obec vykoná az po 

zaregistrovaní politickej strany, koalície alebo zaregistrovaného 

kandidujúceho jednotlivca. 

4) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré 

obec označí pre konkrétny kandidujúci subjekt. 

5) Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúcich subjekt 

nevyužije, zostane voľné a nesmie ho obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

6) Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane 

na vyhradených plochách a následné odstránenie volebných plagátov si 

každý kandidujúci subjekt zabezpečí na vlastné náklady. 

7) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách na území obce 

Dolné Zahorany mimo miesta vyhradeného týmto VZN je zakázané. 



§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie 

volebných plagátov na budovy a iné objekty vo vlastníctve tretích osôb. 

2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Dolných Zahoranoch č.        dňa...................... nadobúda účinnosť 

dňa...................... 
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