
OBEC JACOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií

počas volebnej kampane na území obce Jacovce

Obec Jacovce na základe § 6 ods.  2 zákona č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení
neskorších predpisov 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  a zákona  180/2014  Z.z.  o podmienkach  výkonu  volebného  práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce
Jacovce  č.  9/2019  (v ďalšom  texte  len  „VZN“)  o vyhradení  miest  na  umiestňovanie
volebných  plagátov  a iných  nosičov  informácií  počas  volebnej  kampane  na  území  obce
Jacovce.
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Článok 1 
Účel nariadenia 

Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 1) pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby
do  orgánov  samosprávnych  krajov  a voľby  do  orgánov  samosprávy  obcí  na  verejných
priestranstvách na území obce Jacovce.

Článok 2 
Umiestňovanie volebných plagátov

1. Na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sú vyhradené obecné
informačné stojany, umiestnené na tento účel a na čas volebnej kampane 1)  , ktoré sú
umiestnené pred budovou obecného úradu. 

2. Iné  umiestňovanie  volebných  plagátov  na  pevne  zabudovaných  informačných,
reklamných a propagačných zariadeniach ako je uvedené v ods. 1 tohto článku VZN
nie je predmetom úpravy v zmysle tohto VZN. Umiestňovanie volebných plagátov na
iných verejných priestranstvách v obci Jacovce nie je dovolené.

Článok 3
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov 

1. Kandidujúcej  politickej  strane,  politickému  hnutiu,  koalícii  politických  strán
a politických  hnutí,  kandidátovi  na  prezidenta  Slovenskej  republiky  a  nezávislému
kandidátovi  /ďalej  len  kandidujúci  subjekt“/  sa  pridelí  v zmysle  zásady  rovnosti
rovnako  veľká  plocha,  ktorá  je  označená  číslom.  Obec  Jacovce  /ďalej  len  obec/
v súlade so zásadou rovnosti  reálne rozdelí  a označí  číslom plochy na vylepovanie
volebných  plagátov  po  tom,  čo  sa  stane  verejne  známy  počet  zaregistrovaných
kandidujúcich  subjektov,  t.j.  po  zaregistrovaní  kandidátnych  listín  a zverejnení
zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom. 

2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov na obecných informačných
stojanoch sa kandidujúcim subjektom poskytne bezplatne. 

3. Číslo plochy v prípade všetkých volieb je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej
listiny kandidujúceho subjektu /s číslom kandidujúceho subjektu/. 

1 § 2 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



4. Vyhradená  plocha  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  je  zaregistrovaným
subjektom  k dispozícii  až  do  skončenia  volebnej  kampane  bez  ohľadu  na  to,  či
kandidujúce subjekty svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využijú. 

5. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu,
ktorá  mu  bola  vyhradená.  Ak  kandidujúci  subjekt  nevyužije  svoje  právo  na
umiestnenie volebných plagátov na obecných informačných stojanoch, ostane miesto
určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Na toto miesto nie je možné umiestniť
volebný plagát iného kandidujúceho subjektu. 

6. Umiestňovanie  volebných  plagátov  na  obecných  informačných  stojanoch  si  každý
kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady, pričom zodpovedá za obsah
umiestnených plagátov. 

7. Počas  volebnej  kampane  si  kandidujúci  subjekt  kontroluje  stav  svojich  volebných
plagátov /poškodenie, prelepenie a pod./ na obecných informačných stojanoch. 

8. Za  odstránenie  a údržbu  obecných  informačných  stojanov  po  skončení  volebnej
kampane zodpovedá obec. 

Článok 4
Kontrola a sankcie  

1. Kontrolu  dodržiavania  tohto  VZN  vykonáva  obec  prostredníctvom  povereného
pracovníka. 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov 2ab)

Článok 5
Záverečné ustanovenia  

2 a) § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  b) § 27 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  VZN  sa  ruší  VZN  č.  4/2017  o vyhradení  miest  na
umiestňovanie volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane schválené uznesením č. 5/18/2017 dňa 21.6.2017. 

Jaroslav Božik
 starosta obce 


