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    VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MARKUŠOVCE    

                                                    č. 2/2016 

ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce 

Markušovce 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce podľa § 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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, ktorým sa vymedzuje miesto na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území 

Obce Markušovce. 

Článok I. 
Účel nariadenia 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť miesta a ustanoviť 

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 Markušovce. 

2. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.  

 

Článok II. 
Vymedzenie miest na umiestňovanie volebných plagátov 

1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné umiestniť 

(vylepiť) len na informačnú tabuľu, osobitne na tento účel určenú a umiestnenú na Ulici 

Michalská (oproti Kultúrnemu domu - vedľa autobusovej zastávky). 

2. Podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov sa vymedzené plochy rozdelia tak, aby 

rozdelenie zodpovedalo zásade rovnosti kandidujúcich subjektov. 

     Článok III. 
 Zabezpečenie zásady rovnosti 

1. Každému zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu – politickej strane, politickému hnutiu 

alebo ich koalícii a nezávislému kandidátovi, sa na informačnej tabuli pridelí v zmysle zásady 

rovnosti rovnako veľká plocha označená číslom a názvom kandidujúceho subjektu. 

2. Plochy pre jednotlivé zaregistrované kandidujúce subjekty kandidujúce do Národnej rady SR a 

Európskeho parlamentu budú označené totožným arabským číslom, ktoré im bolo žrebom 

určené štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, po zaregistrovaní 

príslušnej kandidátnej listiny.  

3. Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa plochy pre 

jednotlivých zaregistrovaných kandidátov označia arabskými číslicami podľa poradia na 

hlasovacom lístku pre jednotlivé voľby.  
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4. Ak pridelené miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, takéto 

miesto zostane voľné a nemôže byť určené inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho 

nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt. 

 

    Článok IV.  
      Umiestňovanie volebných plagátov  

1. Plochy vymedzené v čl. 2, ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej   kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú 

bezplatne. 

2. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt 

       zabezpečí sám na vlastné náklady.  

3. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. 

 

Článok V. 
Kontrola a sankcie 

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa § 47 

ods. 1. písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako 

priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33 €.  

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa § 

27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 

6 638 €. 

     Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Markušovce č. 1 zo dňa 4. 8. 1998, o plagátových plochách počas volebnej kampane na 

území Obce Markušovce.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Markušovciach dňa 27. 10. 2016, uznesením č. 170/2016. 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Markušovce od 

05. 10. 2016 do 21. 10. 2016. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli. 

 

V Markušovciach dňa 02. 11. 2016 

        Marek Virág 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 19.11.2016. 


