
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 4/2012 

o vyhradení miest a umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 

informácií na území obce Nedožery-Brezany 

    
 

     Obec Nedožery-Brezany v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do 

NR SR, § 19 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 zákona                   

č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona č. 346/1990 Zb.             

o voľbách do orgánov samosprávy obcí, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta 

SR v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN“). 

 

 

 § 1 

Úvodné  ustanovenie 

 

      Toto VZN vyhradzuje miesta a určuje podmienky umiestňovania  volebných plagátov a 

iných nosičov informácii politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov počas 

volebnej kampane na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku obce Nedožery-

Brezany. 

 

 

§ 2 

Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií 

 

(1)  Volebné plagáty a iné nosiče informácií je dovolené umiestňovať na verejných miestach a na  

       zariadeniach obce s označením “Oznamy“ nachádzajúcich sa  

 

       a) V časti obce Nedožery - železničná stanica, 

          - informačná tabuľa pri autobusovej zastávke dolný koniec, 

                                                  

       b)  V časti obce Brezany  - pred obchodom COOP Jednota. 

 

 

(2) Na ostatných miestach verejného priestranstva, budovách a zariadeniach je umiestňovanie    

      volebných plagátov a iných nosičov informácií zakázané. 

 

(3) Umiestňovanie volebných plagátov na informačných, reklamných, propagačných  

     zariadeniach  vo vlastníctve iných subjektov nie je ustanoveniami tohto VZN dotknuté. 

 

 

                                                                           § 3 

                                                                       Sankcie 

 

     Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania 

plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok 

stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou 

právnou úpravou.  

 



 

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Toto VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany dňa 27.6.2012. 

 

(2)  VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.                                                                                                                                    

 

(3)  Dňom  účinnosti  tohto  nariadenia  sa  zrušuje  VZN  č. 1/2005, ktorým sa ustanovuje  

       miesto na vylepovanie volebných plagátov v obci Nedožery-Brezany. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý 

                   starosta obce 

 

 

 

       

 

                                                                                                    

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nedožery-Brezany dňa 28. 6.2012. 

 

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nedožery-Brezany dňa 16.7.2012. 


