VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Vrakúň
č. 5/2015

o umiestňovaní volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo obce Vrakúň vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.) sa uznieslo na
tomtovšeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta
a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov
samosprávy obcí, prezidenta republiky a vykonanie referenda.

§2
Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov
Strany , petičné výbory a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách len na plochách osobitne určených na vylepovanie.Obec Vrakúň vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta:
-Hlavná ulica –pri autobus. zastávke/vedľa čerp. stanici/ 1 ks bet. valec
-Hlavná ulica –pri host.Fényes 1 ks bet. valec
-Hlavná ulica –pri host. Zorro 1ks bet.valec
-Kračanská cesta –pri parku /smer Kračany / 1 ks bet. valec

§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1. Obec na vyhradených miestach podľa § 2 tohto nariadenia určí miesto pre každý
kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení
čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyhradená
plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov.
2.Kontrolu umiestnenia plagátov a iných nosičov informácií budú zabezpečovať poverení
zamestnanci obce Vrakúň .

3 Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto
nariadenia je zakázané.
4.Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov na brány domov, steny budov v
súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných
priestranstvách.
5.Správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá vyhradené plochy k dispozícii
politickým stranám ,koalíciám a nezávislým kandidátom , ktorí si umiestňovanie plagátov
a iných nosičov informácií budú realizovať na vlastné náklady podľa tohto nariadenia.
6.Po skončení volieb sú politické strany ,koalície a nezávislí kandidáti povinní použité plagáty
a iné nosiče informácií odstrániť z vyhradených plôch na vlastné náklady do 5 dní.

§4
Termíny na vylepovanie plagátov
1.Pre voľby do NR SR – obec vyhradí miesto na vylepovanie plagátov 21 dní pred voľbami.
2. Pre voľby do Európskeho parlamentu – umiestňovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila
obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
3. Pre voľby do samosprávnych krajov – časom volebnej kampane sa rozumie obdobie
začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb, obec na účely volebnej kampane
najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných
plagátov.
4. Pre voľby do samosprávy obcí – kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred
začiatkom volieb, miesta na umiestňovanie plagátov vymedzí obec svojím VZN.
5. Pre voľby prezidenta SR – kampaň pred voľbou sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred
začiatkom voľby, ak sa koná druhé kolo voľby, kampaň sa začína vyhlásením výsledkov
prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí sa 48 hodín pred konaním druhého
kola voľby. Obec určuje v tomto VZN miesta na vylepovanie plagátov v zmysle § 51 zákona
č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR a najmä § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
6. Pre referendum – obmedzenie platí len pre zverejňovanie výsledkov prieskumov verejnej
mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende – možno ich zverejniť najneskôr tri
dni predo dňom konania referenda, vylepovanie propagačných plagátov môže začať dňom
vyhlásenia referenda. Obec určuje v tomto VZN miesta na vylepovanie plagátov v zmysle §
27 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe konania referenda a najmä § 6 ods. 1) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

§5
Sankcie
1.V prípade porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta obce právnickej
osobe alebo fyzickej osobe -podnikateľovi v súlade s § 27 b./ ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení neskorších predpisov pokutu vo výške 6638 EUR .
2.Fyzické osoby je možné postihnúť za priestupok podľa § 46 zák.č. 372/1990Zb.
o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33 EUR.

§6
Záverečné ustanovenia
1. VZN č.5/20015 obce Vrakúň o umiestňovaní volebných plagátov schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Vrakúň na svojom rokovaní dňa 15.12.2015 uznesením č. 79/2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vo Vrakúni , dňa 30.11. 2015
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2015 zvesený dňa.15.12.2015
a zverejnený na www obce dňa 30.11.2015
VZN č.5 /2015 vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnený na www obce dňa 16.12.2015

PaedDr.Štefan Fazekas
starosta obce

