
         Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Lovinobaňa 

č.2/2022 
 

Obec Lovinobaňa podľa článku 71 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani 

v znení neskorších predpisov   v y d á v a  

 

v š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e 
 

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane. 

 

Čl. 1 

 

          Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) upravuje postup kandidátov 

politických strán, politických hnutí a ich koalícií pri vylepovaní volebných plagátov na 

verejných priestranstvách v čase volebnej kampane pre voľby za prezidenta SR, do 

Európskeho parlamentu, Národnej rady SR, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré  vyhlásia príslušné štátne orgány a určia dni konania volieb, začiatok 

a koniec volebnej kampane. 

 

Čl. 2 

Určenie a označenie plôch na verejných priestranstvách 
 

1. Obecné zastupiteľstvo určuje kandidátom v príslušných voľbách na vylepovanie     

volebných plagátov v obci tieto vývesné miesta: 

 

- Všetky propagačné a informačné tabule na verejnom priestranstve v  obci Lovinobaňa, 

(pri budove kina, pri ZŠ na ulici Školskej, pred budovou Obecného úradu Lovinobaňa) 

- Lovinobaňa – Uderiná všetky vyvesené tabule, ktoré sa nachádzajú v strede tejto obci    

- a ostatné prípadne so súhlasom obce zriadené reklamné tabule politických strán. 

 

2.  Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej a určenej   

     plochy sa zakazuje. Zdôrazňuje sa zákaz vylepovať volebné plagáty: 

 

- na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia, 

- do výkladov obchodov, prevádzkarní a iných verejne prístupných zariadení, ktoré ústia 

na verejné priestranstvá v obci, 

- na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom ( rozvodové skrine 

elektrického, telekomunikačného a plynového vedenia, verejné telefónne búdky, 

verejnú zeleň a pod. ) 

- na úradnú tabuľu umiestnenú pred budovou obecného úradu. 

  

 3. Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu  určí obec na základe       



    zásady rovnosti, v rozsahu maximálnej veľkosti formátu A4 a na základe uplatnenej           

    požiadavky politickej strany resp. nezávislého kandidáta, najneskôr 5 dní pred začatím        

    volebnej kampane. 

 

4.  Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania   

     volebných zhromaždení. 

Čl. 3.   

Povinnosti kandidátov  politických  strán a nezávislých kandidátov 
  

1. Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát sú povinní pred začatím volebnej  

    kampane /najneskôr 5 dní vopred/ oznámiť na obecnom úrade požiadavku na určenie  

    miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov. 

Čl. 4 

Sankcie 
 

1.  Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému    

     poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2.  Za porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická alebo fyzická   

     osoba oprávnená na podnikanie, môže starosta obce podľa § 13 ods. 9 písm. a/zákona č.   

     369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky   

     6 638,50 €.  

3.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec         

     Lovinobaňa prostredníctvom orgánov obce. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prijatím tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie plagátov v čase volebnej kampane zo 

dňa 01.05.2009     

2. Toto VZN bolo schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva v Lovinobani  

dňa:........ .2022, uznesením č.     /2022.      

V Lovinobani:  

 

 

 Ing. Marian Lenhard 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie: 11. 04. 2022 

Zvesené:  

Pripomienky k návrhu VZN:  

 

Vyvesené po schválení:  

Zvesené:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 


