
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

OBCE PONIKY 
 

č. 5/2011 
 

o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách obce počas volebnej kampane 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a 
§ 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 
v zmysle ustanovenia § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, v 
zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení 
neskorších právnych predpisov, v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách 
do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších právnych 
predpisov a v zmysle ustanovenia § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov  sa uznieslo na tomto 
 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje umiestňovanie volebných 

plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane do 
Európskeho parlamentu, do Národnej rady Slovenskej republiky,  voľby prezidenta,  do orgánov 
samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí.  

 
§ 2 

Vyhradenie miest  na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií 
 

1. Obec Poniky vyhradzuje kandidujúcim politickým stranám,  hnutiam a kandidujúcim nezávislým 
kandidátom na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií nasledovné miesta - 
úradné tabule nachádzajúce sa:  

- pred Obecným úradom obce Poniky, Malá Stráňa, súpisné číslo 32, 
- pred obchodom potravín, Nám. Štefana Žáryho, súpisné číslo 222, 
- pred pohostinstvom PERFIS, Dolná ulica, súpisné číslo 58, 
- pri Kultúrnom dome v časti Ponická Lehôtka, Nám. Mateja Kosca, súpisné číslo19 , 
- pri obchode Dajana v časti Ponická Lehôtka, Nám. Mateja Kosca, súpisné číslo 36, 
- Hriadky, súpisné číslo 275, 
- Pred obchodom potravín v časti Ponická Huta, Bukovinka, súpisné číslo 50. 

 
§ 3 

Zákazy vylepovania volebných plagátov 
 

1. V záujme udržania verejného poriadku, estetizácie verejných priestranstiev v obci sa zakazuje 
vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto 
nariadenia.  
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§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/1994 obce Poniky o agitačnej činnosti počas 

volebnej kampane schválené uznesením ObZ č. 265/1994-OZ dňa 4. 8. 1994 a Všeobecne záväzné 
nariadenie o určení miest na vylepovanie plagátov schválené uznesením ObZ č. 193/060898-OZ dňa 
6. 8. 1998. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poniky na svojom 
rokovaní  6. 10. 2011 uznesením č. 87/2011, bod 8, písm. b).   

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej 
tabuli.  

 
 
V Ponikách, dňa 6. 10. 2011                                                                                                        
 

Mgr. Samuel Bračo   
starosta obce 

 
 
 
Vyvesené: 7. 10. 2011 
Zvesené:  24. 10. 2011 


