
Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany a Moravany časť Lučkovce
o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas

volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018 v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce

     Obecné zastupiteľstvo obce Moravany 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 v súlade s & 
6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok I.
Úvodné ustanovenie

     Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce.

Článok II.
Začiatok volebnej kampane

     Podľa & 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia 
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín 
predo dňom konania volieb.

Článok III.
Miesta a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

počas volebnej kampane 

1. Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Moravany 
a Moravany časť Lučkovce sú na autobusových zastávkach v obci Moravany 
a Moravany časť Lučkovce.

2. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až 
potom, čo jej bude miestnou volebnou komisiou doručený zoznam zaregistrovaných 
kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a zoznam zaregistrovaných 
kandidátov pre voľby starostu obce. Až potom vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom 
pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov
pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa počtu kandidujúcich politických strán, 
koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce. Takto vyhradená plocha 
bude kandidujúcim politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom 
k dispozícii až do skončenia volebnej kampane. Ak politická strana, koalícia 
a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane 
miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidujúci subjekt prázdne. Na 



toto miesto nebude možno umiestniť volebný plagát inej politickej strany, koalície ani 
iného nezávislého kandidáta.

3. Nie je dovolené vylepovať plagáty do skriniek, ktoré slúžia pre oznamy obecného 
úradu.

4. Za obsah, vylepovanie a udržiavanie poriadku na vyhradených miestach zodpovedajú 
kandidujúce subjekty.

5. Obec zabezpečí 48 hodín pred uskutočnením volieb odstránenie všetkých volebných 
plagátov z vyhradených miest.

Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany a Moravany časť Lučkovce o umiestňovaní 
volebných plagátov na verejných priestranstvách v súvislosti s voľbami do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2018 v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce bolo schválené na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Moravanoch, konanom dňa 17.9.2018, uznesením 

č.11/2018 v bode A/5.

2. Všeobecne záväzné nariadenia obce Moravany a Moravany časť Lučkovce  nadobúda 
platnosť  a účinnosť dňom vyhlásenia t.j. 20.9.2018  a to v súlade s § 6 ods.8  zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení z dôvodu naliehavého 
verejného záujmu pričom ide o záujem ktorý prináša prospech všetkým občanom 
a spočíva v eliminovaní  časovej tiesne.

3.  Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Moravany a Moravany 
časť Lučkovce  č. 9/2011 v znení neskorších zmien a doplnkov.

4. Účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany a Moravany časť Lučkovce  
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v súvislosti s voľbami do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce končí 
dňom konania volieb.

                                                                                                                                      Ján Žofčák

                                                                                                                                     starosta obce


