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          Obec Raková v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov  a na základe ustanovenia § 16 zákona. NR SR  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     v y d á v a   toto  

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
Obce Raková č. 2/2018 

o  vyhradení  miest  na  umiestňovanie  volebných plagátov  

počas  volebnej  kampane  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradiť miesta 

a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na 

území obce Raková počas volebnej kampane:   

- pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

- pre voľby do Európskeho parlamentu 

- pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 

- pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky, 

oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo 

voľbách kandidujúci subjekt. 

3. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.  

 

Článok 2 

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Na verejných priestranstvách na území obce Raková je dovolené počas volebnej kampane 

umiestňovať (vylepovať) volebné plagáty len na miestach na to vyhradených a určených 

Obcou Raková.  

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

a) Autobusové zastávky na území obce Raková, ktoré majú čakáreň. Priestor je na 

namontovanej drevoštiepkovej tabuli vo vnútri čakárne.  

b) Informačné presklené vitríny - pred Pohostinstvom Močiare, pred Pohostinstvom Pod 

Lipami, pri Nákupnom stredisku, Pod Poľanou, pred Pohostinstvom Korcháň. 

3. Umiestňovanie volebných  plagátov  na iných miestach verejných priestranstiev než sú miesta     

     vymedzené týmto VZN nie je dovolené. 
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Článok  3 

Zabezpečenie zásady rovnosti  

1. Každá z určených plôch bude rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich 

subjektov zúčastnených vo voľbách. Očíslovanie plôch bude totožné s číslami kandidujúcich 

subjektov vo voľbách.  

2. Veľkosť plochy sa určí ihneď po tom, ako budú obci volebnou komisiou doručené zoznamy 

zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.  

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

veľkosti.  

4. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach 

(billboardoch) , na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, sa toto VZN nevzťahuje. 

Neprípustné je vylepovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom 

alebo v správe obce, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené skrinky určené na 

vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov.  

 

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

zabezpečí sám na vlastné náklady.  

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

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

vyhradených výlepných plôch, rešpektovať obmedzené možnosti na vylepovanie volebných 

plagátov. 

6. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane 

miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidujúci subjekt prázdne. Na toto 

miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidujúceho subjektu.  

7. Zodpovednosť za obsah umiestňovaných volebných plagátov majú kandidujúce subjekty. 

8. Kandidujúce subjekty sú povinné odstrániť volebné plagáty do 10 dní odo dňa konania volieb. 

Pri umiestňovaní a odstraňovaní volebných plagátov sú kandidujúce subjekty povinné počínať 

si tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku obce.  

9. Po odstránení vylepených volebných plagátov je kandidujúci subjekt  povinný uviesť 

vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok okolo 

vyhradeného miesta určeného na umiestňovanie volebných plagátov.     

10. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné kandidujúce subjekty.  
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Článok 5 

Kontrola a správa vyhradených plôch 

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených  podmienok umiestňovania 

volebných plagátov na verejných priestranstvách. Kontrolu vykonávajú:  

- hlavný kontrolór obce 

- zamestnanci obce Raková 

- poslanci Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

- členovia komisií OZ 

            Zistené porušenia tohto VZN oznamujú na Obecnom úrade v Rakovej.  

2. Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude  

sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou. 

3. Správu vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

zabezpečuje Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková.  

 

Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti toho VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie na vylepovanie 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, na ktorom sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 21.8.1998.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 

uznesením č. 22.11/2018 a uznieslo sa na ňom dňa 9.3.2018, č. 22.20/2018. 

3. Na zmenách a doplneniach tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné 

zastupiteľstvo v Rakovej formou všeobecne záväzného nariadenia. 

4. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh VZN vyvesený dňa 20.2.2018 

a zvesený dňa 8.3.2018 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 

zákona č. 369/1990 Zb. bolo VZN vyvesené dňa 12.3.2018 po zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2018 

a právoplatnosť dňom 27.3.2018. 

 

V Rakovej, dňa  9.3.2018 

 

 

         Mgr. Anton Heglas 

             starosta obce 

 

 

Vyvesené: 12.3.2018 

 


