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Obec Kysak na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 2 písm. d) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a 

 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kysak 

Č. 5/2011 
 

o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci 
Kysak počas volebnej kampane  pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konajú  

dňa 10. marca 2012. 

čl. 1  Základne ustanovenia 

1. Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle VZN sú všetky materiály používané v rámci 
volebnej kampane, ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžia na prospech kandidátov politickej 
strany a hnutia, ktorí sa zúčastňujú volieb do NR SR  10.03.2012. 

2. Výlepné plochy v obci Kysak určené na vylepovanie volebných plagátov sú tieto: 
• verejná vývesná tabuľa v obci Kysak pred budovou kultúrneho domu 

3. Vylepovanie plagátov na plochy určené týmto VZN si zabezpečujú jednotlivé politické strany, 
hnutia. 

4. Ďalšou povolenou formou propagácie politickej strany a hnutia v obci Kysak je roznášanie letákov 
a propagačných materiálov do poštovej schránky alebo podanie priamo občanom. 

5. V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané zverejňovať informácie 
o kandidátoch politických strán slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. 

6. Volebná kampaň je časovo stanovená, začína dňom 18.02.2012 a končí 48 hodín pred začatím 
volieb do Národnej rady SR. 

7. Na území obce Kysak počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty iba na 
výlepných miestach určených týmto VZN. 

8. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci Kysak ako určuje toto VZN je 
zakázané. 

čl. 2  Podmienky vylepovania volebných plagátov 

1. Každá politická strana a hnutie, ktoré budú v rámci volebnej kampane vylepovať svoje volebné 
plagáty sú povinní na výlepných plochách zabezpečiť zásadu rovnosti všetkých kandidujúcich 
politických strán a hnutí zaregistrovaných do týchto volieb. 

2. Každá politická strana a hnutie, ktorí v rámci volebnej kampane vylepili svoje volebné plagáty, 
zabezpečia ich odstránenie najneskôr do 5 dní od skončenia volieb z verejnej tabule. 

3. Poplatky za vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane jednotlivým politickým stranám 
a hnutiam nebudú obcou Kysak vyrúbené. 

čl. 3  Sankcie 

V prípade porušenia tohoto VZN budú jednotlivci, politické strany a politické hnutia sankciované 
podľa platných právnych predpisov.  
Uložené pokuty resp. priestupky sú príjmom obce Kysak. 

čl. 4  Závere čné ustanovenia 

1. VZN obce č. 5/2011 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kysaku č. 52/2011 zo 
dňa 15.12.2011, účinnosť nadobudne dňom začatia volebnej kampane t.j. 18.02.2012. 
        
 
V Kysaku, 15.12.2011                  Krajňák Ľubomír 
            starosta obce 
 


