
O B E C    D U L O V 

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov č. 1/2017 
o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane 

 
 
 

                   
Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :      28. februára 2017 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :  28. februára 2017 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :      28. februára 2017 

 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:      10. marca 2017 

 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:       

        

Schválené VZN Uznesením č.  

      

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa:     

   

VZN nadobúda účinnosť dňom:       

           

            Ing. Jozef Šamaj 
                 starosta obce 
 



Obec Dulov v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 Dulov č. 1/2017 
o  umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane 
 
 
 

Čl. I 
Účel nariadenia 

 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie o  umiestňovaní volebných plagátov a iných 
nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane (ďalej len 
„VZN“) upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých 
kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na 
verejných priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:  

a) volieb prezidenta SR  
b) volieb do Národnej rady SR  
c) volieb do Európskeho parlamentu  
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov  
e) volieb do orgánov samosprávy obcí.  

 

2) Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície 
alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo 
slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého 
kandidáta formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na 
verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa 
ods. 1. ustanovuje platná legislatíva SR.  

 
 

Čl. II 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 

 
 

1) Na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách 
počas  volebnej kampane sa určujú nasledovné miesta: 
 

- verejne prístupná nástenka v časti Dulov – Nová Ves, pri autobusovej zastávke 
- verejne prístupná nástenka v časti Dulov, pri autobusovej zastávke. 

 



2) Na všetkých ostatných verejných priestranstvách na území obce Dulov, ktoré sú 
v majetku alebo v správe obce Dulov, nie je umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov informácií súvisiacich s volebnou kampaňou povolené. 

 
 

Čl. III. 
Sankcie 

 

 

       Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môžu byť 
porušovatelia postihnutí podľa príslušných právnych predpisov, t. j. zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.  
 
 

Čl. IV. 
Kontrola dodržiavania VZN 

 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  
a) starosta obce,  
b) hlavný kontrolór,  
c) poverení zamestnanci obce.  

 
 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1) Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov o určení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane zo dňa 10.09.2006. 

2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dulove.  
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po schválení 

OZ. 
 


