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Obecné zastupiteľstvo  Tvrdošovce podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 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 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tvrdošovce
číslo 2/2017

o umiestňovaní  volebných plagátov  na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie
volebných  plagátov  na  verejných  priestranstvách  obce  Tvrdošovce  (ďalej  len  "obec")  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 
kandidujúcimi subjektmi. 

Čl. 2 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Pre účely volebnej kampane (čl. 1) sa určujú tieto miesta na umiestňovanie volebných plagátov: 
a) Nová cesta – oplotenie termálneho kúpaliska,
b) Horná ulica -  pri autobusovej zastávke,
c) Železničná cesta – pri železničnej stanici
d) Železničná cesta – pri zdravotnom stredisku
e) Obchodná ulica – pri trhovisku. 
(2)  Obec  na  miestach  uvedených  v  odseku  1  v  čase  volebnej  kampane  zabezpečí  priestor na 
umiestňovanie  volebných plagátov. 

Čl. 3 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

(1)  Obec  v  súlade  so  zásadou  rovnosti  kandidujúcich  subjektov  bezplatne  vyhradí  pre  každý 
kandidujúci subjekt rovnakú plochu  na umiestňovanie volebných plagátov. 
(2) Obec označí poradovým číslom kandidujúcich subjektov plochy priestorov na umiestňovanie 
volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných 
kandidujúcich subjektov. 
(3)  Kandidujúci  subjekt  môže  umiestniť  volebné  plagáty  len  na  konkrétne  pre  neho  označené 
miesto. 
(4) Ak kandidujúci subjekt miesto na umiestnenie svojich volebných plagátov nevyužije, takéto 
miesto  zostane voľné a  obec ho už nemôže určiť  na  umiestňovanie volebných plagátov inému 
kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nemôže obsadiť iný kandidujúci subjekt. 
(5) Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných kandidujúcich 
subjektov. 
(6) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.



Čl. 4 
Spoločné ustanovenia 

(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie sa  nevzťahuje na  umiestňovanie  volebných plagátov na 
informačných a reklamných zariadeniach (billboardoch a iných plochách) a na objektoch, ktoré nie 
sú vo vlastníctve mesta. 
(2) Pri porušení čl.  2 ods. 1 a čl. 3 ods. 3, ods. 4 druhá veta, ods. 5 tohto všeobecne zväzného 
naridenia sa uplatní postup podľa osobitných predpisov 1).

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo uznesením 
č.25/10082017 písm. E bod 1/  na svojom zasadnutí dňa 10.08.2017. 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie Obce Tvrdošovce č. 1/2016  schválené uznesením č. 11/12012016 písm. A bod 18 zo dňa 
12.01.2016.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia 
vyvesením na úradnej tabuli obce – Obecného úradu Tvrdošovce.  

                                                                                                            Ing. Marián Tóth

                                                                                                                starosta obce

____________________________________________________
1)

§ 46  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

§ 27 b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


