
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2015 o vyhradení miesta na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce 

Nevidzany počas volebnej kampane 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
       Obec Nevidzany podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 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 politických 
hnutiach v znení neskorších predpisov  v y d á v a  
          
       Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č. 2/2015 o vyhradení miesta na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Nevidzany počas 
volebnej kampane  
 

Článok 1 
Účel nariadenia 

 
       Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesto a ustanovuje podmienky na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 
území obce Nevidzany (ďalej len obec) pre voľby do Národnej rady SR, voľby do 
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov 
samosprávy obcí. 
 

Článok 2 
Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 na verejných priestranstvách 
 
1. Obec vyhradí pre každý kandidujúci subjekt1 rovnakú plochu na umiestňovanie volebných  
     plagátov.  
2. Vylepovať volebné plagáty a iné nosiče pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,  
    voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do  
    orgánov samosprávy obcí v obci Nevidzany možno len na uvedených plochách: 

a) vývesná tabuľa na budove obecného úradu 
b) vývesná tabuľa pred budovou Jednoty 
c) vývesná tabuľa pri Požiarnej zbrojnici. 

 
Článok 3 

Označenie plôch na umiestňovanie volebných plagátov 
 
        Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na vývesných tabuliach pre 
kandidujúce subjekty sa označí takto: 
         a) pre voľby do Národnej rady SR a pre voľby do Európskeho parlamentu číslom  
             totožným s číslom, ktoré zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania  
             politických strán2, 
         b) pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja číslom totožným s číslom  
             na zozname zaregistrovaných kandidátov3,  
         c) pre voľby predsedu samosprávneho kraja číslom totožným s číslom na zozname  
             zaregistrovaných kandidátov4, 
         d) pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva číslom totožným s číslom na zozname  
             zaregistrovaných kandidátov5, 
         e) pre voľby starostu obce číslom totožným s číslom na zozname zaregistrovaných  
             kandidátov6. 
 



 
Článok 4 

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 
 
1. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách počas volebnej kampane si     
    zabezpečuje každý kandidujúci subjekt na vlastné náklady.  
2. Plochy, vyhradené mestom na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  
    nepodliehajú poplatku a poskytujú sa bezplatne.  
3. Plocha vyhradená podľa článku 3 tohto nariadenia bude kandidujúcemu subjektu k  
    dispozícii až do skončenia volebnej kampane, a nie je ju možné použiť na 
    umiestňovanie volebných plagátov iným kandidujúcim subjektom, ak ten svoje právo  
    nevyužije. 
4. Za obsah volebných plagátov umiestňovaných na vyhradených plochách zodpovedá  
    kandidujúci subjekt. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie  
    dňa 30.11.2015 a zvesený dňa 14.12.2015 .  
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo  
    obce Nevidzany dňa 14.12.2015 uznesením č. 53/2015.  
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Nevidzany dňa  
     15.12.2015 a zvesené dňa 4.1.2016.  
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016  
5. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany  
    č. 2/2006 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov a názornú agitáciu  
    politických strán a politických hnutí a ich koalícií vo volebnej kampani. 
 
 
 
 
                                                                             
 
                                                                                                              Kristína Bónová 
                                                                                                                starostka obce      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
1 § 52, § 82 , § 140 , § 145 , § 172 a § 177 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
2 § 53, § 83 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3 § 141 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 § 146 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5 § 173 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 § 178 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 


