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Obec Kolačkov v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o doplnení zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolačkov
č. 1 / 2021
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane
§1
Úvodné ustanovenia
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok
vylepovania volebných plagátov na území Obce Kolačkov a určenie miest, na ktorých možno
pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov
samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče
informácií na území Obce Kolačkov.
§2
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta sú určené Obcou Kolačkov sa určuje:
a./ informačná tabuľa v autobusovej zastávke - nižný koniec
b./ informačná tabuľa v autobusovej zastávke - vyšný koniec
v dostatočnom množstve kusov podľa počtu kandidujúcich politických strán, politických hnutí,
koalícií politických strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len „kandidujúci
subjekt“) .
2) 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 označená číslom.
3) Plocha vymedzená v ods. 1. tohto § na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.
4) Za umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, údržbu umiestnených
volebných plagátov, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovacej plochy
zodpovedajú jednotlivé kandidujúce subjekty na vlastné náklady.
5) Ak kandidujúci subjekt nevyužije pridelenú plochu určenú na umiestnenie volebných
plagátov, pridelená plocha zostáva voľná a nesmie ju využiť iný kandidujúci subjekt.
6) Za obsah umiestňovaných volebných plagátov ako aj za správnosť umiestnenia plagátov
na pridelené plochy zodpovedá kandidujúci subjekt. V prípade umiestnenia plagátov
kandidujúceho subjektu kýmkoľvek na iné ako pridelené plochy je kandidujúci subjekt povinný
okamžite ho na svoje náklady odstrániť. Uvedeným ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť
a možnosť sankcie podľa ustanovenia § 3.
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7) VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných
zariadeniach súkromných spoločností a na objekty v súkromnom vlastníctve.
8) Na ostatných miestach verejného priestranstva, budovách, zariadeniach a výlepných
plochách určených osobitným VZN o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a
objektoch na území Obce Kolačkov je umiestňovanie volebných plagátov zakázané.
§3
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kolačkove dňa ..............16.07.2021
uznesením č. 25/2021 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli obce.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 o vymedzení verejných
priestranstiev (plôch) na účely volebnej kampane.

Pavol Zamiška
starosta obce
signed
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