
 
 

 

 

 

 

 Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 2/2020 

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách na území obce Letanovce 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Letanovciach dňa 17.02.2020, a to uznesením č. 16/02/2020 ako 

 

VZN č. 2/2020 

 

Návrh VZN č. 2/2020 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na 

úradnej tabuli obce  a webovom sídle obce 14.1.2020 do 28.1.2020. 

 

Toto VZN č. 2/2020 bolo podľa § 6, ods.8.,9., Zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 18.02.2020  a zvesené dňa 03.03.2020.  

 

 

Účinnosť nadobúda dňa 03.03.2020 

 

 



Obec Letanovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanovením § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a na základe § 16 zák. 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 

vydává toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce č. 2/2020 

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách na území obce Letanovce 

 

počas zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č. 180/2014 

Z. z. v znení neskorších predpisov: 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyhradzuje samospráva obce 

Letanovce miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Letanovce počas volebnej kampane pre voľby podľa zákona 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 2 

Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok 

  

1) Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej 

kampane sú vyhradené miesta: 

  

a) na kovovej obojstrannej tabuli umiestenej na pravej strane od vchodu do budovy obecného úradu 

a zároveň na pozemku parcela KN – C č. 3723/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. 

Tabuľa je označená sloganom: „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“.  

 

2) Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 

3) Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na vylepovanie 

plagátov. Rozvrh plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto článku určí obec Letanovce 

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa jej stane známym oficiálne zverejnenie celkového počtu 

kandidujúcich subjektov pre jednotlivé druhy volieb tak, aby vyhradené plochy zodpovedali 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.  

4) Kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane odstrániť vylepené 

plagáty na vlastné náklady. 



5) Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp. ten, kto koná v 

prospech kandidujúceho subjektu, povinný postupovať tak, aby svojím konaním a postupom 

nepoškodil majetok Obce Letanovce. Po odstránení vylepených volebných plagátov je povinný 

uviesť vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok okolo 

vyhradeného miesta určeného na vylepovanie volebných plagátov. 

 

Článok 3 

Zodpovednosť 

 

Za dodržanie povinnosti ustanovenej v článku 2, ods. 3, 4 a 5 zodpovedá kandidujúci subjekt. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Letanovce č. 2/2020 sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Letanovciach  dňa 17.2.2020 uznesením č. 16/02/2020 pri splnení zákonnej 

podmienky na prijatie nariadenia hlasovaním 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Letanovce č. 2/2020 nadobúda účinnosť 15. dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli Obce Letanovce a webovom sídle Obce Letanovce. 

 

3. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 5/2018 o vyhradení miesta a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce 

Letanovce. 

 

                                   

 

  Slavomír Zahornadský,  

                                                                                                         starosta obce 

  


