
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie voleb-
ných plagátov na verejných priestranstvách v obci Liptovský Peter počas volebnej kampane
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obec Liptovský Peter na základe § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov 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 

v y d á v a
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2018

 
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verej-

ných priestranstvách v obci Liptovský Peter počas volebnej kampane
 

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“)  sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na  verejných  priestranstvách  na  území  obce
Liptovský Peter počas volebnej kampane pre voľby podľa zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov

(1) Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sú vyhradené miesta: 

a) vývesná tabuľa pred budovou obecného úradu
b) novinový stánok

§ 3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov

(1) Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických hnutí
a nezávislému kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti
rovnako veľká plocha. 

 (2) Obec v súlade so zásadou rovnosti  rozdelí  plochy na vylepovanie volebných plagátov vy-
hradené v § 2 po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov,
t.j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslušným
volebným orgánom. 

 (3) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným kandi-
dujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svo-
je právo na umiestnenie volebných plagátov využije. 

(4) Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje
bezplatne. 

(5) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách si každý kandidujúci subjekt za-
bezpečí sám na vlastné náklady prostredníctvom pracovníkov obecného úradu, pričom zároveň zod-
povedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. 
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§ 4
Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Liptovský Peter a na webovom sídle obce
Liptovský Peter na pripomienkovanie dňa 29. 06. 2018 a zvesený dňa 16. 7. 2018.

(2) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre dňa 16. 7. 2018 uzne-
sením č. 32/2018.

(3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Liptovský Peter a na we-
bovom sídle dňa 17. 7. 2018.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Liptovský Peter. 

Ing Anna Papajová v.r.
   starostka obce
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