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Obecné zastupiteľstvo Obce Zvolenská Slatina v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 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 a podľa zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN ustanovuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov politických strán,
politických hnutí alebo koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých
kandidátov a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň (ďalej len
oprávnené subjekty) na verejných priestranstvách v Obci Zvolenská Slatina počas
volebnej kampane:
a) do Národnej rady Slovenskej republiky,
b) do Európskeho parlamentu,
c) do orgánov samosprávnych krajov,
d) do orgánov samosprávy obcí,
e) voľby prezidenta Slovenskej republiky,
f) pri konaní referenda.
Čl. 2.
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, volebná kampaň
začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom
konania volieb.
2. Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné vylepovať len na vyhradených
plochách a to v informačnej tabuli pred Obecným úradom.
3. Plochy vymedzené v ods. 2 tohto článku na umiestnenie volebných plagátov sa
poskytujú bezplatne.
4. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch sa prísne
z a k a z u j e:
- na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia,
- na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom (rozvodné skrine
elektrického, telekomunikačného a plynového vedenia, verejné telefónne búdky,
autobusové zastávky, verejná zeleň a pod.).
5. Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy
k dispozícii pre všetky kandidujúce subjekty.
Čl. 3.
Spôsob rozdelenia plagátových plôch
1. Obec Zvolenská Slatina rozdelí miesta na umiestňovanie volebných plagátov podľa
počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
2. Obec Zvolenská Slatina pridelí plochu na vylepovanie volebných plagátov v zmysle
zásady rovnosti, v rovnakom pomere pre všetky kandidujúce subjekty. Takto
vyhradená plocha bude číselne označená podľa abecedného poradia.
3. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu,
ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne.
Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného kandidáta.

2

4. Za obsah volebných plagátov umiestnených na vyhradených plochách zodpovedá
kandidujúci subjekt.
Čl.4.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej
Slatine dňa 18. 06. 2018 Uznesením č. 330/2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli po schválení v Obecnom zastupiteľstve vo Zvolenskej Slatine.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

3

