Obec Varhaňovce
Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Varhaňovce č. 3/2015, o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach (ďalej len „OZ“) “), na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky sa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 30 zákona
č.
346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 24 zákona
č.
333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 27
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov
svojím uznesením číslo............. prijalo toto všeobecne záväzne nariadenie:
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje
postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní
volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci v čase
volebnej kampane:
a) volieb prezidenta SR,
b) volieb do Národnej rady SR,
c) volieb do Európskeho parlamentu,
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov,
e) volieb do orgánov samosprávy obcí.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická
strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta
SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
3.Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo
nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech
kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou umiestňovania
plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o
podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná legislatíva SR.
Čl.3
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
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1. Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné plagáty“) v
čase volebnej kampane môže kandidujúci subjekt umiestňovať len na vyhradených miestach na
verejných priestranstvách obce.
2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce sú zriadené vyhradené plochy nasledovne:
a) informačné tabule pri obecnom úrade
b) informačné tabule pri hlavnom vchode ZŠ a MŠ.
3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch
uvedených v čl. 3, ods. 2 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcií
voči porušovateľovi tohto VZN, ako aj VZN Obce Varhaňovce o udržiavaní čistoty, ochrany zelene
a údržby verejných priestranstiev na území obce Varhaňovce a verejného poriadku.
4. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú
majetkom alebo v správe obce, a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky
určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo vlastníctve obce.
5. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (billboardy),
na vonkajšej alebo vnútornej strane súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo
vlastníctve právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 4) sa toto VZN nevzťahuje.
6. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
Čl. 4
Zabezpečenie zásady rovnosti
Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo
zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov. Reálne
rozdelenie vyhradenej plochy obec vykoná až po zverejnení počtu kandidujúcich subjektov
a určení ich čísel, pričom každý subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom
zhodujúcu sa s číslom označeným na kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii
kandidujúcemu subjektu až do ukončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či subjekt využije
svoje právo na umiestnenie volebného plagátu. Toto miesto nebude použité na umiestnenie iných
kandidujúcich subjektov.
Čl. 5
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných plagátov si
počas volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia alebo nezávislí kandidáti na
vlastné náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
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Čl. 6
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór
c) poslanci obce
d) poverení zamestnanci obce
§7
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. VZN obce Varhaňovce č. 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Varhaňovce
bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa ................. a zvesené dňa .................. bez pripomienok
občanov. VZN obce Varhaňovce č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Varhaňovce schválilo OZ vo Varhaňovciach dňa .................... na svojom zasadnutí uznesením č.
.....................
Čl. 9
Účinnosť
VZN o vylepovaní volebných plagátov na území obce Varhaňovce nadobúda účinnosť 15. dňom po
vyvesení na úradnej tabuli obce Varhaňovce.
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