
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trsticiach  

 

v rámci preneseného výkonu štátnej správy  

na základe Čl. 71 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky,  

§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

§ 16 zákona 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 

 

sa na svojom zasadnutí dňa 19.3.2021 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trstice 

č. 2/2021 

 

o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných 

priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom 

médií v čase volebnej kampane na území obce Trstice 

 

 

Článok I. 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej ako „VZN“) sa vyhradzujú miesta (plagátové plochy) 

na území obce Trstice na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane a ustanovujú podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do 

Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby prezidenta Slovenskej republiky.  

 

Článok II. 

Základné pojmy a definícia 

 

1. 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 volebných plagátov, prípadne iných médií a nosičov informácií na verejných 

priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní ustanovuje platná 

legislatíva Slovenskej republiky. 

 

2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, 

oznamy, prospekty alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách 

kandidujúci subjekt. 

 

3. Za „iné médiá“ sa považuje: obecný rozhlas, periodikum a webová stránka obce. 

 

4. Určením plagátových plôch sa rozumie určenie miest na území obce Trstice, kde sa budú 

vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane. 



 
 

Článok III.  

Umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Na umiestnenie volebných plagátov sú vyhradené plagátové plochy na tomto mieste:  

  - parcela č. 696/3 vedená na LV 1551 oproti nehnuteľnosti so súpisným číslom 694. 

2. Plochy na vylepovanie reklamných plagátov budú rozdelené medzi jednotlivé kandidujúce 

subjekty (politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, 

kandidát) v súlade so zásadou rovnosti, a to po zaregistrovaní kandidujúcich subjektov.  

3. Volebné plagáty môže kandidujúci subjekt umiestňovať len na plochu, ktorá mu bola pridelená. 

Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. Pridelená 

plocha sa poskytuje kandidujúcim subjektom bezplatne.  

4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na pridelenej 

ploche, táto mu napriek tomu ostáva pridelená až do konca volebnej kampane a nepodlieha 

prerozdeleniu medzi ostatné kandidujúce subjekty. 

5. Úradné tabule obce Trstice budú slúžiť aj počas volebnej kampane výhradne na informovanie 

občanov, nie na volebnú agitáciu kandidujúcich subjektov. 

6. Vylepovanie volebných plagátov na iných priestranstvách, zariadeniach, stĺpoch verejného 

osvetlenia, na oploteniach a budovách a pod. sa okrem vyhradených plôch, ktoré sú vymedzené 

v ods. 1 tohto Článku, zakazuje a je dôvodom na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto 

VZN. 

7. Toto VZN sa nevzťahuje na informačné a reklamné zariadenia, objekt v súkromnom vlastníctve 

a objekty vo vlastníctve právnických osôb. 

 

Článok IV. 

Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu 

 

1. Umiestňovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách 

určených na umiestňovanie plagátov vyhradených týmto VZN zabezpečí každý kandidujúci 

subjekt na svoje náklady. 

 

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty. 

 

3. Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných 

kandidujúcich subjektov. 

 

4. Kandidujúci subjekt v lehote 30 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje volebné 

plagáty z vyhradených plôch. 

 

 

Článok V. 

Volebná kampaň v iných médiách 

 

1. Používanie obecného rozhlasu, periodika a internetovej stránky obce Trstice sa na volebnú 

kampaň povoľuje. 



 
 

Článok VI. 

Sankcie 

 

1. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur. 

 

2. Pokuty uložené za tieto priestupky sú v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch príjmom obce. 

 

 

Článok VII. 

Kontrola dodržiavania VZN 

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:  

 

a) starosta obce,  

b) hlavný kontrolór obce,  

c) poverení zamestnanci obce. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 2021/III/2 zo dňa 19.3.2021 

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom v Trsticiach a 

účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Trstice. 

 

V Trsticiach, dňa  22.3.2021 

 

 

 

             

Mgr. Eva Kaczová – starostka obce Trstice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu VZN: 27.1.2021 

Dátum schválenia návrhu na VZN: 19. 3. 2021 

Dátum vyvesenia VZN:  22.3.2021 

Dátum účinnosti VZN:  7.4.2021 


