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Obec Oravská Lesná v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 Obce Oravská Lesná o 

umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Oravská Lesná (ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

 Úvodné ustanovenia 

1.  Toto 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 na území Obce Oravská Lesná 

(ďalej aj ako ,,Obec“). 

 

§ 2  

Miesta na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len „politická strana“) alebo ich 

koalície a nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane
1
 umiestňovať volebné plagáty na 

vyhradené miesta: 

 - bilbord umiestnený na plote Základnej školy v pravo od autobusovej zástavky 

 - bilbord umiestnený na plote vedľa búdky od zmrzliny na ľavo 

 - vitrína na stene obecného úradu Oravská Lesná 

2. Obec vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov označí počas volebnej 

kampane v ich hornej časti textom „Obec Oravská Lesná –Umiestňovanie volebných 

plagátov“. 

3. Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na iných miestach verejných priestranstiev 

vo vlastníctve alebo správe Obce, ako sú uvedené v ods. 1. 

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

majetkom alebo sú v správe Obce, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule 

alebo skrinky na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov. 

5. Zakázané je umiestňovať volebné plagáty bez príslušného zmluvného vzťahu alebo 

povolenia na miestach, predmetoch a nehnuteľnostiach, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods.1. 

 

§ 3  

Zabezpečenie zásady rovnosti 

1. Obec označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane 

verejne známy vo voľbách zaregistrovaný počet politických strán, koalícií politických strán a 

nezávislých kandidátov. 

                                                           
1
 § 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. 
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2. Plochy vyhradené Obcou na umiestnenie volebných plagátov musia zodpovedať 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.  

3. Politická strana, koalícia politických strán a nezávislí kandidáti môžu umiestniť 

volebné plagáty len na plochách, ktoré na vyhradených miestach uvedených v § 2 ods. 1 tohto 

nariadenia Obec označí pre tú ktorú konkrétnu politickú stranu, koalíciu politických strán a 

nezávislých kandidátov. 

4. Ak politická strana, koalícia politických strán a nezávislí kandidáti nevyužijú miesto 

vyhradené pre nich na umiestnenie volebných plagátov, také miesto zostane voľné a mestská 

časť ho nemôže vyhradiť na umiestnenie volebných plagátov inej politickej strane, koalície 

politických strán a nezávislým kandidátom. 

 

§ 4  

Sankcie 

1.   Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného 

predpisu.
2
  

§  5 

Kontrola 

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce Oravská 

Lesná.   

 

§ 6  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné 

všeobecné záväzné nariadenia Obce Oravská Lesná.  

2.  Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 57/2017, dňa 

08. septembra 2017. Účinnosť nadobudne dňom 26. septembra 2017. 

 

 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce Oravská Lesná 

     v.r. 

                                                           
2
 § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 


