
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lipníky 

č. 2/1998 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lipníky o umiestňovaní propagačných 

zariadení a spôsobe nalepovania plagátov politických strán a politických 

hnutí počas volebnej kampane a iných plagátov počas konania volieb do NR 

SR na území obce Lipníky 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 6, ods.1, Zákona SNR č. 369/1990 Zb 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade so zákonom SNR č. 80/1990 Zb. 

o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie 

/ďalej nariadenie/: 

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenia 

 

 Toto nariadenie vymedzuje rozsah platnosti, pravidlá umiestňovania propagačných 

zariadení, spôsob nalepovania plagátov, povinnosti jednotlivých subjektov, poplatky 

a sankcie. 

 

Článok  2 

Rozsah platnosti 

 

 Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky propagačné zariadenia, ktoré budú využívané 

počas volebnej kampane a počas kampane pred referendom. 

 

Článok  3 

Umiestňovanie propagačných zariadení pre politické strany a hnutia počas volebnej 

kampane a počas kampane pred voľbami do NR SR 

 



 Počas volebnej kampane na nalepovanie plagátov a na nalepovanie plagátov počas 

kampane pred voľbami budú slúžiť jestvujúce pevné, zabudované zariadenia, ktoré slúžia na 

nalepovanie plagátov, ktoré sú v správe OcÚ Lipníky /vlastníctvo obce/. 

 

Článok  4 

Spôsob nalepovania plagátov 

 

1. Na propagačné zariadenia podľa článku 3 tohto nariadenia budú zabezpečovať 

nalepovanie plagátov pracovníci OcÚ počas volebnej kampane podľa zásady rovnosti 

kandidujúcich politických strán. 

 

2. Na všetkých ostatných miestach je nalepovanie plagátov zakázané. 

 

3. Kontrolu nalepovania plagátov na propagačných zariadeniach bude zabezpečovať  komisia 

na ochranu VP. 

 

Článok  5 

Poplatky za umiestňovanie propagačných zariadení a nalepovanie plagátov 

 

 Poplatky za umiestnenie propagačných zariadení na území obce po dobu volebnej 

kampane sa neplatí. 

 

Článok  6 

Odstránenie propagačných zariadení 

 

1. Propagačné zariadenia, pevne zabudované, budú po skončení volebnej kampane a po 

skončení volieb, slúžiť účelu, ktorému slúžili pôvodne. 

 

2. Politické strany a hnutia sú povinné do 5 dní od skončenia kampane plochy uviesť do 

pôvodného stavu. 

 

 

 

 



Článok  7 

Priestupky a sankcie 

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší toto všeobecne záväzné nariadenia obce. 

 

2. Kto poruší ustanovenie tohto nariadenia, budú mu uložené tieto sankcie: 

a/ za nedodržanie podmienok nalepovania plagátov, bloková pokuta 500,- Sk uložený 

Komisiou na ochranu VP na mieste, právnickým osobám uloží starosta obce pokutu do výšky 

100.000,- Sk v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

 

b/ za nedodržanie podmienok odstránenia propagačných zariadení uloží starosta obce pokutu 

vo výške 500,- SK za každý deň omeškania. 

 

3. Kontrolu plnenia vykonávajú pracovníci OcÚ. 

 

Článok  8 

Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lipníky o umiestňovaní propagačných zariadení 

a spôsobe nalepovania plagátov politických strán a politických hnutí počas volebnej kampane 

a iných plagátov počas konania referenda sa vydáva za účelom vykonávania Zákona SNR č. 

80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení zmien a doplnkov. 

 

Článok  9 

 

 Toto všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Lipníky, t.j. 15.8.1990. 

 

 

 

 

 

 Juraj SMOLKO 

   starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch uznesením č. 16/2008 na svojom rokovaní dňa 12.12.2008 

na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov 

v y d á v a  tento Dodatok k VZN č. 2/1998 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1 

 

K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lipníky č. 2/1998 o umiestňovaní 

propagačných zariadení a spôsobe nalepovania plagátov politických strán 

a politických hnutí počas volebnej kampane a iných plagátov počas konania 

volieb do NR SR na území obce Lipníky 

 

 

 

1.) V čl. 7 priestupky a sankcie: 

 bod 2. písm. a) sa suma 100 000,- Sk nahrádza sumou 3 319,39 eura 

 bod 2. písm. b) sa suma 500,- Sk nahrádza sumou 16,60 eura 

 

 

 

V Lipníkoch, 12.12.2008 

 

 Jozef Plančár 

 starosta obce 

 

 

------------------------------------------- 

1.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/1998 bol vyvesený od 28.11.2008 do 12.12.2008. 

2.) Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 2/1998 sa uznieslo OcZ dňa 12.12.2008. 

2.) Dodatok č. 1 bol na úradnej tabuli vyvesený od 15.12.2008 a účinnosť nadobúda 1. 

januára 2009 


