OBEC VEĽKÁ DOLINA

Všeobecné záväzné nariadenie
číslo 1/2017

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane

Návrh vyvesený na úradnej tabuli: od 21.08.2017 do 05.09.2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Dolina v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR
SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampane a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
Čl. 1
Predmet úpravy
V zmysle uvedených zákonov VZN upravuje na území obce vymedzenie miesta na
verejnom priestranstve určené na umiestnenie volebných plagátov politických strán, hnutí,
koalícií politických strán (ďalej len strany), petičných výborov a nezávislých kandidátov
(ďalej len NEKA) pre voľby územnej samosprávy, Národnej rady SR, samosprávnych krajov,
Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda.
Na volebnú kampaň obec poskytuje k dispozícii miestny rozhlas počas úradných hodín na
obecnom úrade politickým stranám a hnutiam, nezávislým kandidátom a na všetky oznamy
týkajúce sa volieb.
Čl. 2
Organizácia umiestnenia volebných plagátov
1. Rozmer plochy na umiestňovanie volebných plagátov určí obec ihneď po tom, ako sa
stane verejne známym počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
2. Vyhradená plocha bude patriť rovnomerne všetkým kandidujúcim subjektom, ak budú mať
záujem o propagáciu.
V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu
na vyhradenom mieste, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný
kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných
plagátov iných kandidujúcich subjektov.
3. Za obsah volebných plagátov umiestnených na vyhradených miestach zodpovedajú
kandidujúce subjekty.
4. Umiestnenie plagátov na vyhradených miestach organizuje správca vyhradených miest.
Čl. 3
Miesta na umiestnenie volebných plagátov
Na umiestnenie volebných plagátov na verejnom priestranstve obec určuje nasledovné
miesto :
Informačná tabuľa pred požiarnou zbrojnicou

Čl. 4
Všeobecné ustanovenie
1. Vyhradené plochy sa na umiestňovanie plagátov kandidujúcim subjektom poskytujú
bezplatne.
2. Po ukončení volieb, každá politická strana a hnutie, nezávislý kandidát, svoje propagačné
materiály odstráni na vlastné náklady.
3. Zakazuje sa umiestňovanie volebných plagátov na bránach a stenách súkromných domov,
verejných budov, na stĺpoch verejných rozvodov, autobusových čakárňach a akomkoľvek
inom verejnom priestranstve.
4. V zmysle uvedených zákonov na volebnú kampaň obec poskytuje k dispozícii miestny
rozhlas počas úradných hodín na obecnom úrade politickým stranám a hnutiam,
nezávislým kandidátom a na všetky oznamy týkajúce sa volieb.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2017o umiestňovaní volebných plagátov
a podmienkach volebnej kampane zverejnený na úradnej tabuli obce Veľká Dolina a na
internetovej stránke obce Veľká Dolina dňa 21.08.2017.
2. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Doline sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa
06.09.2017, uznesením č. 2/17/15 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkej Doline, t.j. 22.09.2017.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veľká Dolina č. 2/2001o voľbách do NR SR a o voľbách do samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov.
4. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade vo
Veľkej Doline a na internetovej stránke obce.
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