
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kuchyňa č. 4/09 
o umiestňovaní volebných plagátov  

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kuchyni podľa § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27, ods. 2 
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  Obce Kuchyňa 
ustanovuje , že : 
 
 a) vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie 
volebných plagátov a iných nosičov, ktoré môžu byť použité v Obci Kuchyňa 
v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009. 
 
 b) určuje podmienky poskytovania miest na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov. 
 
2) Volebná kampaň volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 
začína 17 dní o končí 48 hodín pred začiatkom volieb. 
 
      

§ 2 
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 

 
1) Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov na verejných 
priestranstvách  počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených  
Obcou Kuchyňa týmto nariadením. 
 
2) Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov sú : 
 
billboardové a reklamné plochy v Obci Kuchyňa na základe vzájomnej dohody 
kandidujúcich subjektov s ich prevádzkovateľom – Obec Kuchyňa. 
 
3) Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov na iné miesta na 
verejných priestranstvách v Obci Kuchyňa je porušením tohto nariadenia. 
Porušením tohto nariadenia je umiestňovanie volebných plagátov a iných 
nosičov aj na steny budov, výkladov obchodov a iné zariadenia, ktoré sú 
majetkom iných právnických a fyzických osôb. 



§ 3 
Podmienky poskytovania miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných 

nosičov 
 
 
1) Každý kandidujúci subjekt má právo na rovnakú plochu pre svoje plagáty  
na vyhradených miestach v správe Obce Kuchyňa. 
 

§ 4 
Kontrola dodržiavania ustanovení 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva : 

- Obec Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa 220 
 

§ 5 
Sankcie 

 
Za porušenie tohto nariadenia môže starosta Obce Kuchyňa fyzickej alebo 
právnickej osobe oprávnenej podnikať uložiť pokutu podľa § 13, ods. 9, písm. a) 
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

§ 6 
Všeobecné ustanovenia 

 
1) Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Kuchyni dňa 4. septembra 2009 uznesením č. 3/09 
 
2) Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno urobiť len všeobecne 
záväzným nariadením. 
 
3) Schválením tohto VZN sa ruší VZN č.5/2004 zo dňa 04.05.2004 
 
 
 
 
       Róbert Bujna 
       starosta obce 
 
vyvesené: 20. 8. 2009 
 
schválené: 4.9.2009  
 
zvesené: 


