
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bátorová 
o umiestňovaní volebných plagátov 

 

č. 4/2015 
Obec  Bátorová podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/ 2014 Z. z. o politických stranách a 

politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 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. 

2) Vyhradená plagátová plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované 

politické strany, koalície politických strán prípadne nezávislých kandidátov musí byť vytvorený 

rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných plagátov. 

3) Reálne rozdelenie vyhradenej plagátovej plochy Obec Bátorová vykoná až po zverejnení 

vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. 

4) Kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa 

s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej listine. V prípade, že kandidujúci subjekt 

nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche, ostane miesto 

určené na umiestnenie volebného plagátu prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na 

umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov. 

 5) Oznámenia maximálnych rozmerov A2 (420 x 594 mm) môžu obsahovať grafické 

vyobrazenie loga politického subjektu a volebné heslo. 

6) Umiestňovanie volebných plagátov a oznámení na plagátových plochách Obce Bátorová sa 

môže uskutočniť len prostredníctvom Obecného úradu  Bátorová.  

§ 2 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

1)Obec Bátorová  pre potreby kandidujúcich politických strán a koalície politických strán vo 

voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vyhradzuje vo svojom volebnom obvode 

samostatnú plagátovú plochu,  vo dvore obecného úradu. 

§ 3 

Voľby do Európskeho parlamentu 

1) Obec Bátorová  pre potreby kandidujúcich politických strán a koalície politických strán 

vo voľbách do Európskeho parlamentu zriadi  pred obecným úradom Bátorová centrálnu 

plagátovú plochu. 

 

 

 

 



§ 4 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

1) Obec Bátorová po vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí pre potreby 

zaregistrovaných kandidátov politických strán, koalície politických strán, ako aj nezávislých 

kandidátov vyhradzuje samostatné plagátové plochy: 

2) Pre zaregistrovaných kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva sa vyčlenia tri štvrtiny 

a pre zaregistrovaných kandidátov na starostu obce  sa vyčlení jedna štvrtina príslušnej 

plagátovej plochy. 

3) Zriadené a vyčlenené plagátové plochy pre zaregistrovaných kandidátov na poslanca 

obecného zastupiteľstva a zaregistrovaných kandidátov na starostu obce musia zodpovedať 

zásadám rovnosti politických subjektov a nezávislých kandidátov. 

4) Volebné plagáty zaregistrovaných politických subjektov a zaregistrovaných nezávislých 

kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva  sa na vyčlenenej ploche budú umiestňovať 

podľa abecedného poradia a v postupnosti: zaregistrované politické subjekty, zaregistrovaní 

nezávislí kandidáti na poslanca obecného zastupiteľstva  a zaregistrovaní kandidáti na starostu 

obce.                                                                  

§ 5 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

1) Obec Bátorová  pre potreby kandidujúcich politických strán, koalícií politických strán a 

nezávislých kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu zriadi pred obecným úradom 

Bátorová  centrálnu plagátovú plochu. 

2) Obec Bátorová uverejní v zákonom stanovenej lehote zoznam zaregistrovaných kandidátov 

na centrálnej plagátovej ploche a na úradných tabuliach obce. 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bátorovej 

dňa 16.12.2015 a schválilo uznesením č. 80 

2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Bátorová  č. 07/2008  zo dňa  15.12.2008    o vyhradení miesta a plochy na 

vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane. 

3) Zmeny a  doplnky tohto  Všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo  Obce  Bátorová . 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016 

V Bátorovej  dňa: 16.12.2015 

 

                                                                                                    Daniela Lichvárová 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bátorová – 01.12.2015 

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa         -  01.12.2015 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bátorová            -  17.12.2015 

VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa:          -  17.12.2015 

VZN nadobúda účinnosť dňa:                                           -  01.01.2016 



 

 


