Obecné zastupiteľstvo obce Vtáčkovce na základe ustanovení § 16 zákona č.
181/2014 Z. z. volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Z ROKU 2019
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej
republiky, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí.

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov
vyhradiť plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území Obce Vtáčkovce
počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania
volebných plagátov na vyhradených miestach.
(2) Na účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý propaguje
politickú stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a hnutí alebo nezávislých
kandidátov zúčastnených vo voľbách.
(3) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
§2
Miesta a umiestňovanie volebných plagátov
(1)
Na verejných priestranstvách na území obce Vtáčkovce je dovolené v čase volebnej
kampane umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách:
- autobusová zastávka v obci Vtáčkovce – osada
- vývesný valec pred budovou Hasičskej zbrojnice obce Vtáčkovce
(2) Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach a plochách než je vyhradené
týmto všeobecne záväzným nariadením nie je povolené.

§3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
(1) Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v § 2 tohto VZN umiestnia v súlade so
zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú k dispozícii po celý čas volebnej
kampane. Použitie plagátovacej plochy pre kandidujúce politické strany, politické hnutia,
koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov je bezplatné a sú k dispozícii po
celý čas volebnej kampane.
(3) Nie je povolené vylepovať plagáty na úradnú tabuľu obce Vtáčkovce, ktorá slúži
výhrade pre oznamy obecného úradu.
(4) Za obsah, vylepovanie a udržiavanie poriadku na vyhradených miestach zodpovedajú
kandidujúce subjekty.
(5) Subjekt, ktorý kandidoval vo voľbách, je povinný najneskôr ku dňu skončenia volebnej
kampane svoje volebné plagáty odstrániť.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavania vyššie uvedených podmienok
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržiavanie podmienok
stanovených týmto VZN bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
(2)

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Vtáčkovce.

(3)

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 12.11.2019.

(4) Obecné zastupiteľstvo obe Vtáčkovce schválilo toto VZN o vyhradení miest a určení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov
a voľby do orgánov samosprávy obcí na svojom zasadnutí dňa 5.12.2019 uznesením číslo
73/2019.
(5)

Všeobecné záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť 5.12.2019.

Mgr. Gabriela Gáborová
starostka obce

