
     Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom na základe § 23 ods. 4 zák. SNR č. 

80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zák. SNR č. 

346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov   vydáva 

toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2022 

O umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce 

Hrabovec nad Laborcom 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri umiestňovaní a vylepovaní (ďalej len 

„umiestňovanie“) plagátov a volebných plagátov (ďalej len „plagátov“) a iných 

nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 

obce Hrabovec nad Laborcom. 

(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia rozumieme miesta vymedzené 

v súlade s osobitnou právnou úpravou a Všeobecne záväzným nariadením obce 

Hrabovec nad Laborcom o miestnych poplatkoch. 

(3) Vyhradená plocha na verejnom priestranstve musí zodpovedať zásadám rovnosti  

politických strán alebo koalícií  a to pre:  

- voľby do orgánov samosprávy 

- voľby prezidenta Slovenskej republiky 

- voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

- voľby do Európskeho parlamentu 

- voľby do orgánov samosprávnych krajov 

           Okrem plôch a miest vymedzených v tomto všeobecne záväznom nariadení na 

umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií nie je možné umiestňovať žiadne 

plagáty a iné nosiče informácií. 

 

Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií 

 

Čl. 2 

Všeobecné podmienky 

 

     Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce Hrabovec 

nad Laborcom sa vymedzujú nasledovne: 

- na informačnej tabuli pred budovou Klubu mládeže s. č. 40 

 

Čl. 3 

Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií 

 

(1) Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií je dovolené na miestach 

uvedených v čl. 2 tohto nariadenia a to bez žiadosti. 

(2) Obec zabezpečí , aby hore uvedené miesto zodpovedalo zásadám rovnosti a to takým 

spôsobom, že rozdelí miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií 

rovnomerne pre každý subjekt. 



(3) Obec je povinná priebežne počas celej volebnej kampane skúmať z vlastnej 

iniciatívy, či zhora uvedené podmienky sú rešpektované a dodržiavané. 

 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude 

sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou. 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom. 

(3) Na tomto všeobecné záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Hrabovci nad Laborcom dňa 08.04.2022 a schválilo ho uznesením č. 115/2022. 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2022 

(5) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2022 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Hrabovec 

nad Laborcom č. 10/2016 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov 

informácií na území obce Hrabovec nad Laborcom.   

(6) VZN č. 1/2022 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom 

úrade v Hrabovci nad Laborcom a na internetovej stránke obce Hrabovec nad 

Laborcom. 

 

Vyvesené dňa: 11.04.2022 

 

Zvesené dňa:   26.04.2022 

 

 

 

 

V Hrabovci nad Laborcom dňa 08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ................................................... 

                                                                                                           Ing. Anton Kulan                                                                                                           

                                                                                                               starosta obce   


