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(návrh)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravské Veselé č. 4/2017
o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej
rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
Obecné zastupiteľstvo obce Oravské Veselé na svojom zasadnutí dňa ..................
uznesením č. ................ schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné
nariadenie vydané v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 16 zákona č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani.

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky umiestňovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Oravské Veselé počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
2. Volebná kampaň začína podľa § 2 ods.2 zákona o volebnej kampani dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo
dňom konania volieb.
3. Umiestňovať volebné plagáty (ďalej len plagáty) na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane možno len na miestach vyhradených týmto nariadením.
4. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Čl. II
Plocha vyhradená na vylepovanie volebných plagátov
1. K zabezpečeniu zásad rovnosti kandidujúcich subjektov obec zriadi plagátovacie plochy na
spevnenej ploche v centre obce, oproti bytovému domu č. súp. 338, ktoré rozdelí podľa zásady
rovnosti v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov až po zverejnení
vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.
2. Obec vyhradenú plochu číselne označí, pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný
plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom jeho kandidátnej listiny.
3. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do
skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu využije alebo nie.

Čl. III
Vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane je možné na vyhradenom mieste na
plagátovacích plochách v centre obce oproti bytovému domu č. súp. 338, ako je uvedené v Čl.II,
bod 1 tohto VZN.
2. Vylepovanie volebných plagátov je zakázané na zastávkach autobusovej dopravy, na stĺpoch
verejného osvetlenia, na oploteniach bez súhlasu majiteľa pozemku.
3. Správca – obec zodpovedá počas volebnej kampane za dodržiavanie zásady rovnosti
kandidujúcich subjektov pri poskytovaní plagátovacích plôch.
4. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá kandidujúci subjekt.

Čl. IV
Odstránenie plagátov
1. Správca je povinný po skončení volebnej kampane uviesť plagátovacie plochy do pôvodného
stavu.

Čl.V
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce a to
starosta obce alebo ním poverené osoby, členovia obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór
obce.

Čl.VI
Sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohoto VZN je možné uložiť sankcie podľa § 13, ods. 1) a 3) zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - blokovú pokutu do výšky 33,00 €.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na dobu 15 dní. Schválené Obecným
zastupiteľstvom Oravské Veselé dňa .................. uznesením číslo ..../2017.
2. Nadobúda účinnosť dňa ......................
Ing. Albín Maslaňák, v.r.
starosta obce Oravské Veselé

