
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Mojzesovo  3/2015  

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na 

verejných priestranstvách obce Mojzesovo. 
   

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  30.11.2015 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 30. 11.2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15.12.2015 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Mojzesovo č. 494, 940 04 

- elektronicky na adresu: starosta.mojzesovo@gmail.com 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 16.12.2015  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 
 



 

Obec Mojzesovo 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo. 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

Týmto nariadením sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Mojzesovo (ďalej len 

„VZN“) pre voľby do:  

 

a) Národnej rady Slovenskej republiky,  

b) Európskeho parlamentu,  

c) orgánov samosprávnych krajov,  

d) orgánov samosprávy obcí,  

e) volieb prezidenta Slovenskej republiky,  

f) ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,  

g) vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky. 

 

 

Článok 2  

Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov 

 

Miestami vyhradenými na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov 

samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí, volieb prezidenta Slovenskej republiky, 

ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a vykonania referenda 

vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky sú, v súlade so zásadou 

rovnosti kandidujúcich subjektov. Plocha určená na vylepovanie plagátov v  obci Mojzesovo 

(ďalej len „obec“), bude kandidujúcim subjektom prístupná v čase oficiálnej volebnej kampane 

až do začiatku moratória pred budovou obecného úradu. 

 

Článok 3 

 Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

 

(1) Objednávateľ doručí obci volebné plagáty len vo formáte A5 až A3 alebo ich tzv. 

medziformáte, väčšie formáty (A2, A1, A0 alebo ich tzv. medziformáty) sa na plochu určená 

na vylepovanie plagátov obce nevylepujú a obec ich neprevezme.  

(2) Každý volebný plagát pred vylepením na plochu určenú na vylepovanie plagátov musí byť 

označený pečiatkou obce. 

(3) Vylepovanie volebných plagátov na plochu určenú na vylepovanie plagátov zabezpečuje 

obec na základe objednávky, ktorej prílohou sú všetky volebné plagáty, ktorých vylepenie 

objednávateľ požaduje.  

(4) Vylepenie volebných plagátov je bezodplatné.  



(5) Vylepovanie volebných plagátov na plochu určenú na vylepovanie plagátov vykoná obec 

najneskôr do 5 kalendárnych dní od obdržania objednávky a volebných plagátov.  

(6) Ak objednávateľ dodá obci určitý počet volebných plagátov nad rozsah, ktorý požaduje 

vylepiť, obec v prípade potreby zabezpečí obnovu takýchto poškodených alebo zničených 

volebných plagátov. O vrátenie nepoužitých volebných plagátov môže objednávateľ obec 

požiadať najneskôr do 24 hodín po skončení príslušných volieb a v tomto období je povinný 

ich aj prevziať. Po tomto termíne zabezpečí obec likvidáciu nepoužitých a neprevzatých 

volebných plagátov. 

 

Článok 4 

Sankcie 

Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným 

obsahom môže byť v zmysle § 13 odsek 9 a 10 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

uložená pokuta. Zodpovednosť za konanie preberá osoba podľa § 6 č. 372/1990 o priestupkoch. 

Neoznačený plagát (pečiatkou) bude odstránený. 

 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Týmto VZN  sa  ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojzesovo o vylepovaní plagátov 

na  verejných priestranstvách  zo dňa 22.4. 2009. 

 

 

 

 

 

V Mojzesove, dňa 29.11.2015 

                  Ing. Jozef ČUNDERLÍK 

      starosta obce Mojzesovo 

 

 

 

 


