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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2016 
 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok 

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Príbelce 

 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 

 
vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce 
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov    

na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Príbelce 
 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „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. 
 
(2) Vyhradená plagátová plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí 
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany, 
koalície politických strán prípadne nezávislých kandidátov musí byť vytvorený rovnomerný priestor na 
umiestňovanie volebných plagátov. 
 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

(1) Kandidujúci subjekt je politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí 
a nezávislý kandidát. 
 



(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia rozumejú verejnosti prístupné priestory 
(pozemky a stavby) vo vlastníctve alebo v správe obce Príbelce, spĺňajúce podmienku všeobecnej 
verejnej prístupnosti. 
 
(3) Volebná kampaň je obdobie, ktoré začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 
 
 

§ 3 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Volebné plagáty počas volebnej kampane sa na verejných priestranstvách môžu umiestňovať len na 
vyhradených miestach. 
 

(2) Vyhradenými miestami podľa odseku 1 sú vývesné tabule na opornom murive pri Obecnom úrade 

v Príbelciach č. s. 234. 

 
§ 4 

Zabezpečenie zásady rovnosti 

(1) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti 
kandidujúcich subjektov. 
 
(2) Zásadu rovnosti podľa odseku 1 obec zabezpečí pridelením rovnako veľkej plochy na umiestňovanie 
volebných plagátov pre všetky kandidujúce subjekty. 
 
(3) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy na umiestňovanie volebných plagátov pre jednotlivé 
kandidujúce subjekty obec vykoná až po tom, čo bude známy počet kandidujúcich subjektov, t. j. po 
zaregistrovaní kandidátnych listín. 
 
(4) Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu alebo ich 
koalícii a nezávislému kandidátovi, sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha označená 
číslom. 
 
(5) Plochy budú kandidujúcim subjektom k dispozícii až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na 
to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije, alebo nie. 
 
 

§ 5 
Podmienky umiestňovania volebných plagátov 

(1) Kandidujúce subjekty môžu umiestňovať volebné plagáty len na tie plochy, ktoré im boli pridelené. 
Ak niektorý kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov, zostane toto 
miesto prázdne. Toto miesto nie je možné využiť na umiestnenie volebných plagátov iných 
kandidujúcich subjektov. 
 
(2) Umiestňovanie volebných plagátov na pridelené plochy vykonávajú kandidujúce subjekty na vlastné 
náklady. 
 
(3) Kandidujúci subjekt je povinný najneskôr do 10 dní po skončení volieb odstrániť svoje volebné 
plagáty z pridelenej plochy. V prípade, že tak neurobí, zabezpečí odstránenie volebných plagátov obec 
na náklady volebného subjektu. 
 
 

§ 6 
Sankcie 

(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorého sa dopustí fyzická osoba, sa posudzuje ako 
priestupok proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 33 eur. 



(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – 
podnikateľ, sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 6 638 eur. 
 
 

§ 7 
Kontrola 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce, poslanci obecného 
zastupiteľstva a poverení zamestnanci obecného úradu. 
 
 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce 
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane schváleného 
uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 6/2010 zo dňa 27.05.2010.  
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

na svojom 12. zasadnutí dňa 21.01.2016 pod číslom uznesenia 87/2016 a nadobúda účinnosť 

pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           I n g .  T i b o r  Č i e r n y  
                                                                        starosta obce  


