
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

OBEC ŠTVRTOK NA OSTROVE č. 3/2006 

 

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej  

kampane volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 2.12.2006. 

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Štvrtku na Ostrove podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 30 ods. 

10/zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto 

 

 

v š e o b e c n e    z á v ä z n o m    n a r i a d e n í : 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je vymedziť miesta 

v obci Štvrtok na Ostrove na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane volieb do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 2.12.2006. 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy a definícia 

 

 Určením plôch sa rozumejú miesta, kde sa budú vylepovať volebné plagáty počas 

volebnej kampane a to v období začínajúcom 17 dní  a končiacim 48 hodín pred začatím 

volieb. 

 

 

Článok 3 

Vymedzenie miest na umiestnenie volebných plagátov 

 

1/ Umiestňovať plagáty počas volebnej kampane v obci možno len na verejných 

priestranstvách, vymedzených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

2/ Vyhradená  plocha na umiestňovanie plagátov je pre všetky politické strany, koalície 

politických strán a nezávislých kandidátov rovnaká. 

3/ Na tento účel sa vymedzuje plocha, ktorá sa nachádza pred vstupom do dvora 

Obecného úradu v Štvrtku na Ostrove, tesne za parkoviskom a na oceľové dvere požiarnej 

zbrojnice vedľa parkoviska. 



4/ Vylepovať plagáty na oplotenia domov, pozemkov, na stĺpy verejného osvetlenia 

a pod. a iných verejných priestranstvách je zakázané. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

 Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Štvrtku na 

Ostrove č. L/06/5-OZ zo dňa 26.9.2006 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

        Kornélia Kolláthová 

           starostka obce 

 

 

V Štvrtku na Ostrove, dňa 26.9.2006 


