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V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E
O B C E   T R S Ť A N Y

 č. 7/2023

O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Trsťany 

Obecné zastupiteľstvo Obce Trsťany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Trsťany toto 

Článok 1- Predmet úpravy 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej  len „VZN“) o vymedzení  miest  na umiestňovanie
volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane 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. 

Článok 2 - Miesto na umiestňovanie volebných plagátov 

1.  Umiestňovať  volebné  plagáty,  prípadne  iné  nosiče  informácií  (ďalej  len  „volebné  plagáty“)
v čase volebnej kampane možno na 
- verejne prístupnej nástenke na parcele č. 496/2 k.ú. Trsťany v parku pri zastávke SAD
- verejne prístupnej nástenke na parcele č. 118/6 k.ú. Trsťany pri Obecnom úrade 

2. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch
uvedených v Článku 2, ods. 1 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie
sankcií  voči  porušovateľovi  tohto VZN. Zároveň je  neprípustné umiestňovať volebné plagáty
na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom alebo v správe obci.

3. Plocha vymedzená v Článku 2, ods. 1 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.

Článok 3 - Zabezpečenie zásady rovnosti 

1.  Každý  kandidujúci  subjekt  má  možnosť  umiestniť  plagát  vo  formáte  A4  na  plochy  určené
na vylepovanie  plagátov  v  Článku  2,  ods.  1  tohto  VZN.  Každý  kandidujúci  subjekt  si  sám
zabezpečí vylepovanie volebných plagátov na voľné miesto vyhradených plôch. Nie je dovolené
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