
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 

o volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. 11. 2014 

v podmienkach obce Lipová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej v zmysle ust. §30 ods. 10 Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zariadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto všeobecne záväzné nariadenie /                   

ďalej len VZN / 

 

§1 

Základné ustanovenia 

1/ Volebná kampaň / ďalej len „kampaň“ / je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta     

prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu  alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej 

politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta prostredníctvom volebných plagátov 

a obecného rozhlasu.  

Volebné plagáty v zmysle VZN sú materiály používané v rámci volebnej kampane, ktoré sú 

zamerané na podporu alebo slúžia v prospech kandidátov politickej strany, hnutia, koalície 

alebo nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.  

2/ Plochy na vylepovanie volebných plagátov v obci Lipová sú počas volebnej kampane 

vývesné tabule v časti Mlynský Sek a Ondrochov. Pri vyčleňovaní plôch na vylepovanie 

volebných plagátov v obci Lipová obec podľa počtu zaregistrovaných politických strán, hnutí, 

koalícií a nezávislých kandidátov zabezpečí, aby vyčlenené plochy zodpovedali zásadám 

rovnosti podľa počtu zaregistrovaných politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých 

kandidátov.  

3/ Volebné kampaň je zákonom stanovená, začína dňom 29. októbra 2014 a končí 48 hodín pre 

začatím volieb, t. j. dňa 12. novembra 2014.  

4/ Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci Lipová ako určuje toto VZN je 

zakázané.  

 

§2 

Podmienky vylepovania volebných plagátov a vysielania predvolebných spotov 

v obecnom rozhlase 

1/ Pri vyčleňovaní plôch na vylepovanie volebných plagátov v obci Lipová obec podľa počtu 

zaregistrovaných politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov zabezpečí, aby 

vyčlenené plochy zodpovedali zásadám rovnosti podľa počtu zaregistrovaných politických 

strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov. 

2/ Každá politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislí kandidáti, ktorí budú v rámci volebnej 

kampane vylepovať svoje volebné plagáty, sú povinní na vývesných plochách dodržať zásadu 



rovnosti všetkých kandidujúcich politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov 

zaregistrovaných do týchto volieb.  

3/ Na podporu svojich kandidátov môžu politické strany, koalície politických strán a nezávislí 

kandidáti využiť obecný rozhlas tak, že dodajú nahratý propagačný spot v dĺžke maximálne                       

5 minút / celkove však najviac 30 minút vysielajúceho času počas trvania volebnej kampane / 

a tento bude odvysielaný pri dodržiavaní zásad rovnosti kandidujúcich subjektov v čase                        

od 15.00 h do 16.00 h v období možnosti vysielania predvolebnej reklamy.  

4/ Poplatky za vylepovanie plagátov a vysielanie reklamy v obecnom rozhlase podľa bodu                    

3/ §2 VZN v rámci volebnej kampane jednotlivým politickým stranám, hnutiam a koalíciám 

alebo nezávislým kandidátom nebudú vyrúbené.  

§3 

Sankcie 

1/ V prípade porušenia ustanovení tohto VZN môže obec Lipová právnickej a fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie, ktorá sa dopustila porušenia, uložiť pokutu v zmysle ust. §13 ods.9 

a 10 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2/ Fyzickým osobám, ktoré sa dopustia porušenia ustanovení tohto VZN môže byť uložená 

pokuta v konaní o priestupku v zmysle ust. §46 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

3/ Konaním o priestupku za porušenie tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách 

a náhradách škody podľa osobitných predpisov.  

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN č. 2/2014 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Lipová, č. 390/2014                                      

zo dňa 30. 09. 2014, účinnosť nadobudne dňom schválenia.  

 

 

 

 

 Mgr. Tatiana Ölvecká 

      starostka obce  

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: ..........................  

Zvesené z úradnej tabule dňa: ................................ 


