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Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce  M u ž l a      č.     9/2015 

ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie plagátov 

politických subjektov vo volebnej kampani 

 

 

 

     Obec Mužla v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, podľa § 16 zákona č. 191/2014 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 

vymedzujú miesta na vylepovanie plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre  

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

 

Čl. 1 

Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby 

do Národnej rady Slovenskej republiky možno len na mieste vymedzenom týmto všeobecne 

záväzným nariadením. 

 

Čl. 2 

Na vylepovanie volebných plagátov sa určujú nasledovné miesta: 

- Oznamovacie tabule Obecného úradu Mužla pred budovou domu služieb. 

- Autobusová zastávka – betónový prístrešok vedľa budovy Obecnej knižnice. 

 

Čl. 3 

 

Kandidujúce strany sú povinné oznámiť starostovi obce Mužla uplatnenie nároku na 

vylepovanie svojich volebných plagátov v obci. Pre každú politickú stranu, resp. koalíciu je 

vyhradená rovnakej veľkosti.  

Po ukončení volieb, každá politická strana je povinná odstrániť svoj volebný plagát a miesto 

na vylepovanie dať do pôvodného stavu. 
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Čl. 4 

 

Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné kandidujúce politické subjekty. 

Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa § 20 ods. 1 písm. a) 

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 a podľa zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 5 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Zároveň strácajú platnosť všetky doteraz 

vydané VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov. 

 

V Mužle, 16.12.2015 

 

       Ing. Iván Farkas 

         starosta obce 
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