
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čerhov č. 5/2015 

o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Čerhove 

 

v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej 

kampani 

sa uznieslo na vydaní tohto 

všeobecne záväzného nariadenia Obce Čerhov č. 5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto VZN ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich 

politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“), prípadne aj kandidujúcich 

jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území obce Čerhov (ďalej len „obec“) 

najmä počas predvolebnej kampane. 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická 

strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta 

SR alebo kandidujúci jednotlivec. 

 

2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, 

oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách 

kandidujúci subjekt. 

 

§ 3 

Miesta na vylepovanie volebných plagátov 

 

1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na vyhradených 

miestach na verejných priestranstvách obce. 

 

2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce sú zriadené vyhradené plochy nasledovne: 

 

– stĺpy verejného osvetlenia 

– zastávky SAD 

– čerpacie stanice 

 

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch 

uvedených v § 3, ods. 2 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcií voči 

porušovateľovi tohto VZN, ako aj VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na 

území obce Čerhov. 

 

4. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú 

majetkom alebo v správe obce a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky 

určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo vlastníctve obce. 

 

5. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (billboardy), 



na vonkajšej alebo vnútornej strane súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo 

vlastníctve právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 4) sa toto VZN nevzťahuje. 

 

6. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom. 

 

§ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

VZN obce Čerhov č. 5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane bolo vyvesené na 

pripomienkovanie dňa 24.09.2015 a zvesené dňa 09.10.2015 bez pripomienok občanov. VZN obce 

Čerhov č. 5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane schválilo OZ v Čerhove dňa 

09.10.2015 na svojom zasadnutí uznesením č. 66/2015. 

 

 

Toto VZN bolo vyhlásené na úradnej tabuli obce Čerhov dňa: 09.10.2015. 

Toto VZN je účinné od 23.10.2015. 

 

 

  starosta obce Čerhov  

        Pavol Balogh  


