
 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN – 2/2015 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 11 ods.4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy 

obce  

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.08.2017 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 22.08.2017 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 22.08.2017 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 06.09.2017 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 22.08.2017 

Na rokovaní OZ dňa: 12.09.2017 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 
Mgr. Radomír Brtáň  
    starosta obce 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Košeca  na základe § 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 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a   toto 

N á v r h  -  V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E  

číslo  1/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 

Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy 

obce  

 

Čl. I 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade so zásadou rovnosti 

kandidujúcich subjektov vyhradené plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na 

území obce počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a  podmienky umiestňovania 

volebných plagátov na týchto vyhradených miestach. 

 

 

Čl. II 

Miesto a umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na verejných priestranstvách na území obce Košeca je dovolené v čase volebnej kampane 

umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách: 

 

 oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka 

 

2. Na inom ako verejnom priestranstve uvedenom v ods. 1 tohto VZN sa umiestnenie volebných 

plagátov nepovoľuje.  

 

Čl. III 

Podmienky umiestňovania volebných plagátov  

 

1. Volebné plagáty sa na vyhradených miestach uvedených v čl. II bode 1. umiestnia v súlade so 

zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov. Na verejnom priestranstve uvedenom  v čl. II ods. 1 je 

pripravené miesto na vylepovanie plagátov pre každú politickú stranu alebo koalíciu v rovnakom 

rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu. Toto miesto bude očíslované. Každej 

politickej strane alebo koalícii bude patriť číslo, ktoré získa pri oficiálnej registrácii a pod ktorým 

bude označovaná jej kandidátna listina.  

2. Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú k dispozícii po celý čas volebnej kampane. Ak 

politická strana alebo koalícia nevyužije vyhradený priestor, tento zostane voľný.  



 

Čl. IV 

Kontrola dodržiavania VZN 

 

1. Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania 

volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených týmto 

všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou úpravou.   

 

 

Čl. V 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  obce 

Košeca dňa ....................., uznesením č. ......../2017. 

 

2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 27.09.2017. 

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o vyhradení miest 

a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce  

sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o miestach určených na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej 

republiky v roku 2016, účinné dňom 01.01.2016. 

 

 

 

V Košeci dňa .......................... 

 

 

 

 

           Mgr. Radomír Brtáň  

                                                                                                                                                         starosta 

 

 

 

 

 

 

 


