
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 1/2015 
 

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách  

v Obci Štôla 
 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Štôle  v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 

     Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhradzujú miesta a ustanovujú 
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách  
v Obci Štôla 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. 

 
 

Článok 1 
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

 
     Volebné plagáty na verejných priestranstvách v Obci Štôla  počas volebnej kampane   

je možné  umiestňovať na vyhradenom mieste : 
 

 drevená vývesná tabuľa  pri obecnom úrade.   
 
 

Článok 2 
Podmienky na umiestňovanie plagátov 

 
1. Vylepovanie plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie je povolené.  

 

2. Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické 
strany a koalície.  

 
 

Článok 3 
Zabezpečenie zásady rovnosti 

 
1. Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plochu na ploche určenej na 

vylepovanie plagátov. 
 

2. Obec označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov až po zverejnení 
vyžrebovaných čísel zaregistrovaným kandidátnym listinám štátnou komisiou.  

 



3. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane 
voľné a obec ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie 
obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

 
 

Článok 4 
Dodržanie nariadenia a sankcie 

 
1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.  

 

2. Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2. zákona 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.  

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší  Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Štôla  č. 1/2004 o propagácii volebnej kampane do euro parlamentu 
zo dňa 4.5.2004  č. 2/2014 o propagácii volebnej kampane   do orgánov samosprávy 
obce zo dňa14.10.2014. 
 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Štôla sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo   v Štôle  dňa 1.12.2015 uznesením číslo 9/2015/85/2.  

 

    3.  Toto nariadenie obce nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom   
v Štôle  a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce. 

 

 

Článok 6 
Účinnosť 

 
     Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16.12.2015. 
                                                                                                   
 
                                                                         

 

 

                                                                                                              Martin Hajko 

                                                                                                              starosta obce 

     

 

 

 


