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Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do /včítane/: 19. 06. 2018 

 

Doručené pripomienky /počet/: 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: - 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nacinej Vsi dňa: 20. 6. 2018      pod č.  358/2018 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  21. 06. 2018  

 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce od:   21. 06. 2018      do:  06. 07. 2018  

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  06. 07. 2018 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 06. 07. 2018 

 

 

 

 

 

 

        Anton Šandor 

        Starosta obce 

 

 

 

 

 

 



OBEC NACINA VES 
Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves 

IČO: 00325511, tel.č. 056/6498224, e-mail: nacinaves@nacinaves.sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi v súlade s ustanovením § 6 zákona 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“)  

 v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018 

 

o vyhradených miestach a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 

voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby  do orgánov samosprávy obcí, a pre voľby do 

Európskeho parlamentu. 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia   

 

1.  Toto všeobecne  záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 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. Vyhradená plocha musí 

zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

2.  Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom 
konania volieb. 

Článok 2 

Vyhradené miesta 

1. V obci Nacina Ves sú pre umiestňovanie volebných plagátov vyhradené miesta                     
vo vlastníctve obce, na ktorých je možné vylepovať volebné plagáty. 

2. Obec na základe údajov o počte kandidujúcich strán, koalícií, prípadne nezávislých 
kandidátov  a na základe rešpektovania rovnosti kandidujúcich subjektov, pridelí vývesné 
plochy v rovnakom pomere. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným 
kandidátom až do skončenia volebnej kampane. Ak kandidát nevyužije svoje právo na 
umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu 
pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného 
kandidáta. 
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3. V obci Nacina Ves sú na volebnú kampaň vyhradené miesta: 

     - Tabuľa na oznamy pri zdravotnom stredisku 

     - Tabuľa na oznamy pri obecnom úrade 

     V obci Nacina Ves – časť Vybúchanec sú na volebnú kampaň vyhradené miesta: 

     - Tabuľa na oznamy pri kultúrnom dome 

     - Plocha na autobusovej zastávke. 

   

  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nacina Ves dňa 20. 6. 2018  
uznesením číslo 358/2018. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06. 07. 2018. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 4/2010 
o vyhradených miestach na vylepovanie volebných plagátov, na ktorom sa uznieslo 
zastupiteľstvo uznesením č. 6/2018 zo dňa 28. 09. 2010. 

 

 

V Nacinej Vsi, dňa 20. 06. 2018                             

 

 

                         Anton Šandor 

             starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

  


