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Obec Tvrdošovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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  v y d á v a  

                                                                

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 

 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebných kampaní na území obce Tvrdošovce 

 

Článok 1 

Účel a predmet nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva v záujme zachovania čistoty, kultúrnosti 

a estetického vzhľadu obce. 

2. Predmetom  tohto VZN je  ustanovenie podmienok vylepovania plagátov na území obce 

Tvrdošovce ako aj určenie miest, na ktorých možno 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 umiestňovať  volebné plagáty 

a iné nosiče informácií na území obce Tvrdošovce. 

 

 

Článok 2 

Určenie  miest na umiestňovanie  volebných plagátov 

 

1.Umiestniť, vylepovať volebné plagáty oprávnenými subjektmi na verejných 

priestranstvách možno len na miestach vyhradených  a vyznačených obcou, a to: 

    Nová cesta – oplotenie termálneho kúpaliska, 

     Horná ulica – pri autobusovej zastávke 

     Železničná cesta – pri železničnej stanici 

     Železničná cesta – pri zdravotnom stredisku 

  Obchodná ulica – pri trhovisku. 

2. Umiestňovanie  volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch je 

zakázané.  

3. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných kandidujúcich 

subjektov. 

4. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov na vyhradených plochách, odstránenie 

volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám 

na vlastné náklady najneskôr do 10 dní. Pokiaľ tak neurobia, plagáty budú odstránené obcou 

na ich náklady.  

 

 

Článok 3 

Kontrola, sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Obecná polícia 

v Tvrdošovciach.  
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2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude kvalifikované ako priestupok proti 

verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1. písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov a sankcionované podľa § 48 citovaného 

zákona do výšky 33 eur. 

3. Uložené pokuty sú príjmom Obce Tvrdošovce. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Tvrdošovce č. 2/2014 

o podmienkach vylepovania plagátov na území obce Tvrdošovce  schválené uznesením č. 

30/06022014 písm. A bod 3 zo dňa 06.02.2014. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach dňa 12. 01.2016  pod 

číslom uznesenia 11/12012016 písm. A bod 18. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Tvrdošovce. 

 

 

 

 

 

        Ing. Marián Tóth 

            

                       starosta obce 
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