
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 1/2017 

o umiestňovaní volebných plagátov v obci Lipová počas volebnej kampane pre voľby do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, ktoré sa konajú 04. 11. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lipovej podľa § 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) a zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie / ďalej len VZN /  

§1 

Základné ustanovenia 

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

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

zúčastnených vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. 

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

vývesné tabule v časti Mlynský Sek a Ondrochov. 

3/ Obec zakazuje vylepovať volebné plagáty mimo plochy určenej v tomto VZN. 

§2 

Podmienky vylepovania volebných plagátov 

1/ Každá politická strana a hnutie, ktoré budú v rámci volebnej kampane vylepovať svoje 

volebné plagáty sú povinní na vývesných plochách zabezpečiť zásadu rovnosti. 

2/ Poplatky za vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane jednotlivým politickým s 

stranám a hnutiam nebudú vyrubené. 

§3 

Sankcie 

1/ V prípade porušenia ustanovení tohto VZN môže obec Lipová právnickej osobe, ktorá sa 

dopustila porušenia uložiť pokutu v zmysle ust. §13 písm. a/ zákona SNR 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 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch 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. 1/2017 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Lipová, č. 215/2017 

zo dňa 28.6.2017, účinnosť nadobudne dňom schválenia. 
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