
 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

Obce Rad  
 

 číslo   5/2008, 
 

ktorým sa vymedzuje miesto na vyhradených plochách pre 
vylepovanie volebných plagátov a iných 

nosi čov informácií po čas volebnej kampane na území obce  Rad 
 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Rade v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 24 ods. 13 zákona NR SR č. 
333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 3 
zákona SNR č, 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, § 17 zákona NR SR č. 564/1992 Z. z. o spôsobe vykonania referenda v znení 
neskorších predpisov, § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby 
prezidenta SR o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších 
zákonov v znení zákona NR SR č, 516/2003, § 27 odsek 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z, z. 
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku 
a § 19 ods. 7 NR SR č, 331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Rad, 

ktorým sa vymedzujú a určujú plochy na vyhradených miestach verejných priestranstvách 
obce  Rad na vylepovanie predvolebných plagátov a iných nosičov informácií počas 
volebnej kampane na území obce Rad. 

 

 

Článok 1 

                                                            Účel  nariadenia  

§1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje miesto a určuje plochy na vyhradených 
verejných priestoroch obecných častí na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácii počas zákonom stanovenej volebnej kampane na území obce  Rad pre 
kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán alebo politických 
hnutí, nezávislých kandidátov (ďalej len kandidujúci subjekt). 

 

 

 

 

 



 

Článok 2 

Vymedzenie miesta na vylepovanie predvolebných plag átov a iných 
nosi čov informácií  

§2 

Pre účely volebnej kampane obec Rad určuje tieto miestne lokality s vylepenými 
plochami na vyhradených obecných informačných stojanoch: 

 

1. Lokalita v časti obce Rad pred budovou Obecného úradu 
 
2 ks  jednostranná výlepná plocha  / 6 m2 / 

2.  Lokalita v časti obce Hrušov pred RD  na ul. Chlmeckej  č. 81/5 

        2 ks  jednostranná výlepná plocha  / 6 m2 / 

 

§3 

Vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na 
určených plochách si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 

 

§4 

Kandidujúce subjekty sú povinní najneskôr 3 dni pred začatím volebnej kampane 
oznámiť starostovi obce, ak uplatňujú nárok na vylepovanie svojich volebných plagátov 
v obci. Na základe týchto oznámení starosta obce určí veľkosť plochy pre jednotlivé 
kandidujúce subjekty tak, aby tieto zodpovedali zásadám rovnosti, teda aby každý 
z nich mal  rovnako veľkú plochu. Poradie na vylepovanie plagátov sa určí žrebom. 

 

§5 

Kandidujúci subjekt si môže vytvárať vlastný platený komunikačný predvolebný priestor 
na veľkoplošných billbordoch vo vlastníctve reklamných agentúr na území obce alebo v 
miestnych printových alebo elektronických médiách. 

§6 

Zodpovednosť za grafickú úroveň a textovú štruktúru volebných plagátov a iných nosičov 
informácii vo vymedzenom čase majú jednotlivé kandidujúce subjekty. 

 

 

 

 



Článok 3 

 Kontrola  dodržiavania  nariadenia  

§7 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poverení 
zamestnanci obce Rad.  

 

Článok 4 

                                                     Priestupky a sankcie  

§8 

     Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť pokutu v priestupko-   
vom  konaní: 
 
a) pokutu podľa § 46 zákona č. 372/1990 Z, z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov   
   Obvodným  úradom v Trebišove 
b) v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení starosta obce Rad  
   môže uložiť pokutu právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu vo   
   výške 664,00 € ak poruší toto  všeobecne záväzné nariadenie. 
 
 

Článok 5  

Záverečné ustanovenie  

§9 

1. Obecné zastupiteľstvo v Rade ruší dňom 10. decembra 2008 Všeobecne záväzné                                 
.   nariadenie  č. 1/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 
2. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzuje miesto na vyhradených plochách  
    pre vylepovanie  volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane   
    na území obce Rad bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rade dňa 10. decembra   
    2008 uznesením číslo 55/2008. 
3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzuje miesto na vyhradených plochách     
    pre vylepovanie  volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane   
    na území obce Rad bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa  12. decembra   
    2008 a zvesené dňa 30. decembra 2008. 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Rad nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladislav  Liška  
   starosta obce 

  

 


