
 
 

 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie  
 OBCE DOLNÝ LIESKOV 

O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV 
počas volebnej kampane  volieb do  

Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia  
dňa  24.5.2014 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolný Lieskov na svojom zasadnutí dňa  26.3.2014  
uzn. č.21/2014, písm. b)  

p r i j a l o 
podľa  Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona o voľbách  
do Európskeho parlamentu § 19 odst. 7) Zák. č. 331/2003  Z.z. v platnom znení, naposledy doplneného  zák. č. 
495/2013 Z.z. toto VZN o vylepovaní plagátov na území Obce Dolný Lieskov, počas volebnej kampane do EÚ. 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto VZN upravuje podmienky vylepovania plagátov v obci Dolný Lieskov počas  
       volebnej kampane.  
2. Voľby Európskeho parlamentu sa budú  konať na základe Zák. č. 346/1990 Zb. v platnom znení ,  vyhlásené 

na deň  24.5.2014 .  
 

II. 
Volebná kampaň 

        
1. Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov, zameraná 

na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta.  
2. Podmienky volebnej  kampane sú určené v  § 19 Zák. 331/2003 Z.z. v  platnom znení 
3. Kampaň začína 21 dní predo dňom volieb a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo 

určeného času je zakázané.  
4. V čase volebnej kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup 

k umiestňovaniu volebných plagátov na verejných priestranstvách na území  obce, zameraným na podporu 
alebo na prospech ich volebnej kampane.  

 
III. 

Miesto a podmienky vylepovania plagátov 
 
1. Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno  v ý h r a d n e  len 

na miestach  určených  týmto VZN. 
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2. Miesto na vylepovanie plagátov pre účely volebnej kampane sa určuje takto:  
            plocha betónových stĺpov, ktoré sú umiestnené v obci na týchto miestach:  

- 1 ks v časti Dolný Lieskov v strede obce 
- 1 ks v časti Tŕstie pri autobusovej zastávke v centre obce 

3. Na týchto vyhradených plochách majú právo vylepovať svoje volebné plagáty všetky kandidujúce politické 
strany a hnutia a nezávislí kandidáti podľa zásad rovnosti.  

4. V čase volebnej kampane má každá kandidujúca strana a hnutie ako aj nezávislý kandidát zabezpečený 
rovnaký prístup k určenému miestu vylepovania plagátov.  

5. Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas, s výnimkou oznamovania konania volebných 
zhromaždení.  

6. V obci je  z a k á z a n é  vylepovanie plagátov  na: 
            -     budovy v majetku a správe obce /kultúrne domy, požiarne zbrojnice..../ 

- autobusové zastávky,  
- stĺpy elektrického vedenia,  
- úradné oznamovacie tabule obce,  
- plochu predajného stánku 



 
Časť IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Týmto VZN je určené miesto  a podmienky vylepovania plagátov počas volebnej kampane, a to rovnomerne 
pre všetky kandidujúce volebné strany a hnutia ako aj nezávislých kandidátov.  

2. Vylepovať plagáty mimo miesto určené v tomto VZN sa prísne zakazuje a porušenie tohto VZN sa bude 
pokladať za priestupok, za ktorý budú vyvodzované zo strany obce sankcie v zmysle zákona o priestupkoch.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení v obci .  
 
 
Dolný Lieskov 28.3.2014 

 
 

Ing. Jozef Kardoš 
Starosta obce v.r.  

 
 

Vyvesené:    29.3.2014 
 
Zvesené:   .............2014 

  
 
 


