
 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 
Číslo:  Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2017 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 

DODATOK  Č. 1 
k VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby 

do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov 

samosprávy obce 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:    30.04.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:    30.04.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:    30.04.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:    14.05.2018 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa:   30.04.2018 

Na rokovaní OZ dňa:    

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:    

VZN nadobúda účinnosť dňom:    

 
 

Mgr. Radomír Brtáň 
starosta obce 

mailto:starosta@koseca.sk


Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa ...............  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja 

a voľby do orgánov samosprávy obce 

 DODATOK č. 1 

k 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é m u   n a r i a d e n i u  č. 1/2017 

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho 

parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce 

Čl. 1  

Predmet dodatku 

1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

V čl. II Miesto a umiestňovanie volebných plagátov, odsek 2. znie nasledovne:  
 

2. Na inom verejnom priestranstve, ako tom, ktoré je uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré je 

na území obce Košeca v jej majetku alebo v jej správe, sa umiestňovanie volebných plagátov 

nepovoľuje.  

Čl. IV Kontrola dodržiavania VZN znie nasledovne:  

1. Obec Košeca je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok 

umiestňovania volebných plagátov na tých verejných priestranstvách, ktoré sú v jej majetku 

alebo v správe.  

2. Pri zistení možných porušení tohto VZN, ktoré by mohli podľa obce narušovať riadny priebeh 

volebnej kampane, sa obec Košeca môže obrátiť s písomným podnetom na príslušné štátne 

orgány ustanovené v Zákone o volebnej kampani, a to najmä na príslušný okresný úrad.  

2) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 ostávajú nezmenené  

v platnosti.  

Čl. II.  

Záverečné ustanovenia 

1) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017 o  vyhradení miest a určení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, 



voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom dňa .........2018, uznesením č. .../2018. 

 
2) Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu 1/2017 o  vyhradení miest a určení podmienok 

na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov 

samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce nadobúda účinnosť dňa 

..................2018.  

 
V Košeci dňa ..............2018 
 
 
 
 
                Mgr.  Radomír Brtáň  
                            starosta  

 


