
NÁVRH 

 

 

 

Obecný úrad Rovinka podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste 

v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka 

č. xxx/2019 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické 

a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu 

Obecného úradu Rovinka – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, elektronicky – na adresu 

obecrovinka@obecrovinka.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného 

úradu, a to od 20. 11. 2019 do 30. 11. 2019. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 

a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať. 
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

 

č. xxx/2019 

 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené pred schválením: 20. 11. 2019 

 

Zvesené pred schvaľovaním: 

 

Schválené: uznesením č. /2019 

 

Vyvesené po schválení:  

 

Nadobúda účinnosť: 01. 01. 2020
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

č. xxx/2019 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných  

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

 

Obec Rovinka na základe § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a 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 toto všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane (ďalej ako „VZN“). 

 

 

Článok 1 

Predmet nariadenia 

  

Predmetom tohto VZN je vyhradenie miesta a ustanovenie podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na 

verejných priestranstvách na území obce Rovinka (ďalej ako „volebná kampaň“). 

 

 

Článok 2 

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách obce Rovinka počas volebnej 

kampane možno výlučne na miestach vyhradených týmto VZN v bode 2 tohto článku. 

 

2) Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Rovinka sú zriadené vyhradené 

plochy, a to dva informačné betónové valce: 

- 1 ks pri autobusovej zastávke oproti Obecnému úradu Rovinka na Hlavnej ulici č. 350, 

- 1 ks na verejnom priestranstve pred rodinným domom na Hlavnej ulici č. 238/40. 

 

3) Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom 

poskytuje bezplatne.  

 

4) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

zabezpečí sám na vlastné náklady.  

 

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

billboardy), na vonkajšej alebo vnútornej strane súkromných, či súkromne užívaných 

objektov, objektov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sa toto VZN nevzťahuje. 

 

 

Článok 3 

Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov 

 

1) Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických 

hnutí, kandidátovi na prezidenta a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci 
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subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha na vyhradenom mieste 

na vylepovanie volebných plagátov podľa tohto VZN v rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich subjektov (politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov).  

 

2) Obec Rovinka v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí plochy na vylepovanie volebných 

plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich 

subjektov, t. j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich 

subjektov príslušným orgánom: 

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho 

parlamentu Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán,  

b) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja, 

c) pre voľby do orgánov samosprávy obcí miestnou volebnou komisiou, pričom 

v uvedenom prípade zverejní obec Rovinka zoznam na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce www.obecrovinka.sk,  

d) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky predsedom Národnej rady Slovenskej 

republiky. 

 

3) Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na plochu, ktorú mu vyhradila 

obec Rovinka v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto VZN. 

 

4) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným 

kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane a to bez ohľadu na to, či 

kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije, alebo nie.  

 

5) Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na 

vyhradených plochách, zostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto 

miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.  

 

6) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa 11. 12. 2019 

uznesením č. .../2019. 

 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020. 

 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Rovinka číslo 13/2013 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov a Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Rovinka číslo 1/2004 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov 

a iných nosičov informácií. 

 

 

 

 

 

 Milan Kubeš 

 starosta obce Rovinka 

http://www.obecrovinka.sk/

