
Obec Ducové na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe § 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: 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ducové č. 3/2017 o miestach určených na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

 

§ 1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky umiestňovania 

volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby podľa Zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ 2 

Volebná kampaň začína v súlade s § 2 zákona č. 181/2014 Z. z. dňom uverejnenia rozhodnutia 

o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín predo dňom volieb.  

§ 3 

1. Z dôvodu zabezpečenia zásad rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií počas 

volebnej kampane obec Ducové v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 

určuje miesta, na ktorých možno umiestňovať volebné plagáty:  presklená vitrína 

nachádzajúca sa pri Materskej škole Ducové 1.  

2. Na uvedenom verejnom priestranstve budú pripravené miesta na vylepovanie plagátov pre 

každý kandidujúci subjekt v rovnakom rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu a 

pohľadu. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.  

3. Na inom, ako uvedenom verejnom priestranstve v § 3 ods. 1 tohto VZN sa umiestnenie 

volebných plagátov nepovoľuje.  

4. Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Komisia OZ verejného poriadku 

a sociálnych služieb. 

§ 4 

1.  Fyzické osoby za porušenie tohto VZN, môžu byť riešené za priestupok proti poriadku 
v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov  alebo ak sa takýmto konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok podľa § 48 tohto 
zákona ako priestupok proti verejnému poriadku. 

 2. Starosta obce Ducové môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe  
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

                                                                         

 

 



  § 5 
 

 1. Na tomto VZN obce Ducové sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ducovom na svojom 

zasadnutí dňa 21.08.2017 2017 a bolo schválené uznesením číslo 136/2017. 

 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j.  5.9.2017. 

         
 
 

Mária Koláriková  
         starostka obce  
 

 

Vyvesené dňa: 22.08.2017     

 

Zvesené dňa:  


