NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VEĽKÁ ČIERNA

č. 1/2017
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane na území obce Veľká Čierna
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Čierna v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a v nadväznosti na § 24, ods. 13, zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v platnom znení, §
19, ods. 7, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení, § 27 zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v
platnom znení, § 30, ods. 10, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí platnom znení, §
15 a § 50 a 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o
doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení, § 17 a 27, zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
Čl. I

Účel nariadenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (ďalej len
„VZN“), prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických
strán alebo koalícií a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na
verejných priestranstvách v obci Veľká Čierna v čase volebnej kampane:
a) volieb do Národnej rady SR
b) volieb do Európskeho parlamentu
c) volieb do orgánov samosprávnych krajov
d) volieb do orgánov samosprávy obcí.
e) volieb prezidenta SR
f) referendum

Čl. II
Vymedzenie pojmov
1. 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 Čl. 1, ods. 1.
ustanovuje platná legislatíva SR.
2. 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.
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Čl. III
Organizácia vylepovania volebných plagátov
1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany, ktorej členovia
kandidujú vo voľbách a nezávislí kandidáti, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto
subjektov.
2. Strany a nezávislí kandidáti sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností
vyplývajúcich z tohto VZN.
3. Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích miest.
4. Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje obecný úrad Veľká Čierna.
5. Ak nie je vylepovacie miesto označené číslom kandidujúcej strany, alebo kandidujúcim jednotlivcom,
osoby vylepujúce plagáty musia požiadať správcu o pridelenie vylepovacej plochy, kde dostanú bližšie
pokyny.
6. Obec označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne známy počet
vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií, a zaregistrovaných kandidujúcich
jednotlivcov.

Čl. IV
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1.

Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií (ďalej len „volebné plagáty“) v čase
volebnej kampane možno len na miestach vyhradených v súlade s týmto VZN.

2. Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane sú vyhradené miesta na umiestňovanie
volebných plagátov umiestnené na verejných priestranstvách na území obce Veľká Čierna nasledovne:

-

tabuľa oznamov pri rodinnom dome č. súp. 35

3. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie zodpovedalo
zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov.
4. Plocha vymedzená v Čl. II, ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
5. 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.
6. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch
uvedených v Čl. IV, ods. 2 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcií voči
porušovateľovi tohto VZN

Čl. V

Kontrola dodržiavania ustanovení
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- poverení zamestnanci obecného úradu
- hlavný kontrolór obce
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Čl. VI

Sankcie
1.

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/ 1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN može v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,00 Eur starosta obce.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta
obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638,00 Eur.
4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Čiernej č. ............. zo dňa
................. .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane na území obce Veľká Čierna nadobúda účinnosť .................... .

Vo Veľkej Čiernej, dňa ................... .

Ján Matejička
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Veľká Čierna dňa:
VZN schválené uznesením OZ Veľká Čierna dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľká Čierna dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
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