
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 2/2009 zo 6. apríla 2009

o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ľubotice
počas kampaní pred konaním volieb 

Obec Ľubotice v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a na základe § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z .z. o voľbách do 
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 24 ods. 13 zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 30 ods. Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o 
voľbách do samospráv obcí v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto  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

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1.  Účelom tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  (ďalej  len  „VZN“)  je  stanoviť  pravidlá  pre 
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v obci Ľubotice počas kampaní pred 
konaním  volieb  do  Európskeho  parlamentu,  orgánov  samosprávnych  krajov,  Národnej  rady 
Slovenskej republiky a samospráv obcí.
2. Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle tohto VZN sú všetky materiály používané v 
rámci  volebnej  kampane,  ktoré  sú  zamerané  na  podporu  alebo slúžia  na  prospech kandidátovi, 
kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu alebo koalícii.

Čl. 2
Miesta určené na umiestňovanie volebných plagátov

1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach majetku obce je možné umiestňovať volebné plagáty 
iba na nasledujúcich miestach :
a) vývesná skrinka na ulici Makarenkovej,
b) vývesná skrinka na sídlisku Pod Hájom,
c) oznamovacia tabuľa na Obecnom úrade,
d) reklamný stojan na ul. Makarenkovej.
2. Je zakázané umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na budovy a plochy, ktoré nie 
sú týmto VZN určené na tento účel. Zdôrazňuje sa zákaz umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče 
informácií na:
a)stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a na stĺpy verejného osvetlenia,
b) na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom.
3. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií z vnútornej strany výkladov
obchodných, administratívnych a iných prevádzok je vecou dohody príslušného subjektu
s majiteľom resp. prevádzkovateľom týchto zariadení.

Čl. 3
Umiestňovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie

1. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií ako aj údržbu plôch určených na 
umiestňovanie si počas volebnej kampane zabezpečujú kandidáti na vlastné náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov informácií majú kandidáti uvedení v 
Čl. 2 ods. 2 tohto VZN.
3.  Po  skončení  volebnej  kampane  sú  kandidáti,  ktorých  plagáty  a  iné  nosiče  informácií  boli 
umiestnené  na  určených  miestach,  povinní  bezodkladne  tieto  plagáty  a  iné  nosiče  informácií 
odstrániť.
4. V prípade,  že kandidát nebude postupovať spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku, obec 
zabezpečí  odstránenie  volebných  plagátov  a  iných  nosičov  informácií  na  náklady  príslušného 



politického subjektu alebo kandidáta.

Čl. 4
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v 
zmysle § 47 zákona SNR. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2.  Za porušenie ustanovení  tohto nariadenia,  ktorého sa dopustí  právnická osoba,  alebo fyzická 
osoba  oprávnená  na  podnikanie,  môže  starosta  obce  v  zmysle  §  13  ods.9  písm.  a)  zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 6638 eur.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší VZN obce Ľubotice č. 2/2006 o určení miesta na vylepovanie volebných 
plagátov.
2.  Na  tomto  VZN sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Ľubotice  na  svojom zasadnutí  dňa 
06.04.2009.

Čl. 6
Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť 21.04.2009.

     MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                  starosta obce


