
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Zbehy   

 
č. 1/2010  

 
o stanovení zásad prezentácie politických strán, politických hnutí 

a nezávislých kandidátov a o určení miest na vylepovanie volebných 
plagátov politických subjektov vo volebnej kampani do orgánov 

samospráv obcí. 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v obci Zbehy v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým sa stanovujú zásady využívania verejných 
priestranstiev a priestorov vo vlastníctve obce, ako aj plagátových plôch na 
prezentáciu politických strán,  politických hnutí a nezávislých kandidátov vo 
volebnej kampani. 
 

§ 1 
Volebná kampaň  

 
1. Volebná kampaň (ďalej len kampaň) je činnosť politických strán, 

politických hnutí, koalícií politických strán a hnutí a nezávislých 
kandidátov, prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu  alebo 
slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, politického hnutia, 
koalícií politických strán a hnutí alebo nezávislých kandidátov, vrátane 
volebných zhromaždení, inzercie alebo reklamy prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov, plagátov a lebo iných nosičov 
informácií. 

2. Na uskutočnenie volebných zhromaždení v čase kampane možno využiť 
miestnosti a priestory vo vlastníctve obce.  Kampaň sa začína 17 dní 
a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo 
určeného času je zakázané. 

 
 

§ 2  
Určenie plagátových plôch 

 
1. Obecné zastupiteľstvo určuje plagátové  plochy  na predvolebnú 

prezentáciu  politických strán, hnutí, koalícií politických strán a hnutí 
a nezávislých kandidátov takto : 

- zvislá plocha (tabuľa pred obecným úradom) 



- autobusové zástavky (pri ZŠ, pri zdravotnom stredisku a pri OÚ) 
- vestibul v Zdravotnom stredisku  

2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných volebných materiálov mimo 
vyhradených miest je prísne zakázané a bude postihované v zmysle 
platných zákonných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce. 

 
 

§ 3 
Určenie priestorov  

 
1. Na prezentácie a iné akcie politických strán a hnutí a nezávislých 

kandidátov sú vyčlenené  tieto priestory : 
- miestne kultúrne stredisko v Zbehoch a v Andači 

 
 

§ 4  
Reklamné spoty 

 
1. Prezentácia politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov  môže byť 
uskutočnená aj formou reklamného spotu prostredníctvom miestneho rozhlasu 
v čase úradných hodín obecného úradu. Podklady  reklamného spotu  musia byť 
na CD nosiči a jeho dĺžka nesmie presiahnuť  4 min. Reklamný spot môže sa 
odvysielať  pre jedného kandidáta do komunálnych volieb maximálne 3 krát 
počas volebnej kampane. 
 

§ 5 
Zabezpečenie služieb 

 
1. Prezentácia politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov  musí byť 

ohlásená na Obecný úrad Zbehy v súlade s § 4 zákona č. 84/1990 Zb. 
o zhromažďovacom práce v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné akcie musia byť písomne alebo elektronicky ohlásené na Obecný 
úrad Zbehy minimálne 14 dní pred dňom uskutočnenia.  Elektronická 
pošta na podanie oznámenia : obec@zbehy.sk 

3. V písomnej žiadosti musia byť uvedené tieto údaje : 
- dátum a čas konania akcie,  
- osoba zodpovedná za konanie akcie. 
- predpokladaný program 

4. Za prenájom priestorov uvedených v § 3 je poplatok vo výške 10 €/deň. 
5. Za odvysielanie reklamných spotov uvedených v § 4 je poplatok za 

odvysielanie jedného spotu  vo výške 1 €.  
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6. Finančné úhrady za služby v kampani budú vyberané v pracovných dňoch 
v hotovosti vopred  do  pokladne OÚ alebo prevodom na účet č: 
0966773001/5600,  KS 0308. 

7. Činnosti spojené s kampaňou zabezpečuje volebný štáb a poverení 
zamestnanci obecného úradu v rozsahu svojich kompetencií. 

 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Nedodržanie ustanovení tohto VZV bude postihované sankčnými 

opatreniami v maximálnej výške v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  dňa 18.10.2010 
a nadobúda účinnosť desiatym  dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 
Obce Zbehy. 

 
 
Zbehy dňa 19.10.2010 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 19.10.2010 
 
  
    
  

 
                                                        Ing. Ivan Habiňák 
                                                           starosta obce  
 
 
 
 


