OBEC Kolačkov

VZN č. 3/2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O VYLEPOVANÍ VOLEBNÝCH A INÝCH PLAGÁTOV V
OBCI KOLAČKOV
Obec Kolačkov podľa § 6 ods. 1) zákona SNR. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
NR SR v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších právnych predpisov, § 24 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
v znení neskorších právnych predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta Slovenskej republiky o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Kolačkov (ďalej len „VZN“)
Článok 1

Predmet úpravy
Toto VZN upravuje organizáciu umiestňovania a vymedzenie miesta na verejnom
priestranstve na území obce určeného na vylepovanie ostatných plagátov a volebných
plagátov politických strán, hnutí, koalícií politických strán (ďalej len strany), petičných
výborov a nezávislých kandidátov (ďalej len NEKA) pre voľby územnej samosprávy,
Národnej rady SR, samosprávnych krajov, Európskeho parlamentu, prezidenta republiky
a vykonanie referenda.
Článok 2

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. 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.
2. Za obsah volebného plagátu, či vyššie uvedeného volebného materiálu zodpovedá
príslušný kandidujúci subjekt. Obsah propagačného materiálu nesmie byť vulgárny ani
urážlivý, nesmie propagovať nahotu, násilie, rasizmus a pod.
3. Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie vymedzené príslušnými právnymi
normami.
4. Na mieste určenom týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany,
ktorej členovia kandidujú vo voľbách, petičné výbory a NEKA, resp. osoby, ktoré sa
preukážu splnomocnením týchto subjektov.
5. Strany, petičné výbory a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie
práv a povinností vyplývajúcich z tohto VZN.
6. Spravovaním vylepovacieho miesta sa poveruje Obecný úrad Kolačkov.
Článok 3

Miesto na vylepovanie volebných a iných plagátov
1.

Za miesto na vylepovanie volebných a iných plagátov sa v Obci Kolačkov určuje:

a) Informačná tabuľa umiestnená pri požiarnej zbrojnici
b) Informačná tabuľa v autobusovej zastávke – nižný koniec obce
c) Informačná tabuľa v autobusovej zastávke – vyšný koniec obce2. Strany, petičné výbory a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty len na ploche osobitne
určenej na vylepovanie plagátov, určenej týmto VZN (ďalej len vylepovacia plocha).
3. Vylepovacia plocha je určená pre všetky kandidujúce strany, kandidátov petičných
výborov a NEKS, ktorí kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú
o referende. Takto vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti.
4. V prípade, že tabuľa určená na vylepovanie volebných plagátov je zaplnená a strana,
kandidát petičného výboru alebo NEKA nemá priestor na umiestnenie svojho plagátu je člen
strany člen petičného výboru alebo NEKA, resp. osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením
týchto subjektov povinný informovať o tejto skutočnosti pracovníkov Obecného úradu
v Kolačkove.
5. Vylepovanie volebných a iných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je
neprípustné.
6. Neprípustné je aj vylepovanie volebných a iných plagátov na steny budov, brány,
objekty, ktoré sú majetkom alebo v správe obce, a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené
informačné tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných
oznamov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Neprípustné je taktiež vylepovanie volebných
plagátov na elektrické a obdobné stĺpy a pod.
7. Na umiestňovanie volebných a iných plagátov na súkromných, či súkromne užívaných
objektoch vo vlastníctve právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 6) sa toto VZN
nevzťahuje.
8. Nie je dovolené prelepovať a znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov na mieste určenom na vylepovanie volebných plagátov.
9. Plocha vymedzená v ods. 1 na vylepovanie volebných a iných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.
Článok 4
1. Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktoré vylepili volebné plagáty sú povinní
do 15 dní po vykonaní volieb alebo referenda plagáty odstrániť. To platí aj pre fyzické
a právnické osoby.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta uložiť sankciu podľa osobitného
predpisu – zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a § 13 ods. 9 písm. a) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený od 21. 12. 2015 do 4. 1. 2016.
4. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Kolačkov dňa 4. 1. 2016 uznesením
č. 1/2016.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 19. 1. 2016 t. j. 15- tym dňom zverejnenia.

Pavol Zamiška
starosta obce
signed

