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Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladomirovej, na svojom zasadnutí sa na základe prenesenej 

pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy SR a podľa § 6, ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení, ktorým sa pre územie obce Ladomirová vyhradzujú miesta a ustanovujú 

podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do NR SR, pre voľby do EÚ, pre voľby do orgánov samosprávnych 

krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

Článok 2 

Účel nariadenia 

 Toto  všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov na území obce Ladomirová, upravuje vyhradenie miest  

a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

na území obce Ladomirová počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, pre voľby do EÚ, 

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre 

kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých 

kandidátov.  

Článok 3 

Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

 

1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvá na území obce Ladomirová, 

počas volebnej kampane možno len v suteréne obecného úradu, na nástenkách, resp. 

stenách a dverí na obecnom úrade.  

2. Obec Ladomirová z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nemá finančné zdroje na 

to, aby si mohla zakúpiť výlepné tabule, ktoré by boli rozmiestnené po obci, preto sú 

určené plochy na umiestňovanie volebných plagátov v bode 1. 

3. Presné určenie jednotlivých plôch pre kandidujúce subjekty musí zodpovedať zásadám 

rovnosti kandidujúcich subjektov.  

4. Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ladomirovej dňa 

07.09.2017. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť nasledujúci deň, po jeho schválení.  

 

V Ladomirovej dňa 07.09.2017 

 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

                starosta obce  


