
Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Malý Horeš  č. 2/2009
vyhradení  miest  na  umiestňovanie volebných  plagátov

v čase volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši sa v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 ods.13 zákona č. 333/ 2004

Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z.z. sa uznieslo na
vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č.   2/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných

plagátov v čase volebnej kampane

I. Účel nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ ) upravuje postup kandidujúcich politických
strán alebo koalícií a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách v obci Malý Horeš v čase volebnej kampane :

a) volieb prezidenta SR
b) volieb do Národnej rady SR
c) volieb do Európskeho parlamentu
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov
e) volieb do orgánov samosprávy obcí

2. Volebnou  kampaňou  sa  pre  účely  VZN  rozumie  činnosť  politickej  strany,  koalície  alebo
nezávislého  kandidáta,  prípadne  ďalších   subjektov  zameraná  alebo  slúžiaca  na  prospech
kandidujúcej  politickej  strany,  koalície  alebo  nezávislého  kandidáta  formou  umiestňovania
plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce.    

II. Miesta na umiestňovanie volebných plagátov

1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len
na  miestach  vyhradených   v súlade  s týmto  VZN  a  musí  zodpovedať  zásadám  rovnosti
kandidujúcich politických strán alebo koalícií .
Verejným  priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú :
 všetky  miesta,  ktoré  slúžia  pre  verejné  používanie  –  ulice,  námestia,  cesty,  miestne

komunikácie, chodníky, parky, parkoviská, trhové miesta
 časti stavieb, pozemkov a priestorov viditeľné a prístupné z verejných priestranstiev
 zariadenia na verejných priestranstvách, najmä lavičky, uličné odpadové koše, stĺpy verejného

osvetlenia
2. Miestom na vylepovanie volebných plagátov sa rozumie plocha , ktorá je  určená na predvolebnú

agitáciu politických strán, ich koalície, politických hnutí a kandidátov politických strán, ich koalície
a politických hnutí /ďalej len politické strany/

3.  Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane budú vyhradené miesta na      
      umiestňovanie volebných plagátov rozmiestnené na verejných priestranstvách na území obci 
      Malý Horeš. O určení miest na umiestňovanie volebných plagátov pre príslušné voľby 
      podľa čl. I. bod.1 tohto VZN rozhodne svojím uznesením obecné zastupiteľstvo, pričom musia    
      byť dodržané lehoty plynúce pre volebné kampane podľa platnej legislatívy.

III. Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo koalície a nezávislého
kandidáta

1. Rozdelenie miest  na umiestnenie volebných plagátov medzi  kandidujúcimi politickými stranami
alebo koalíciami a nezávislými kandidátmi sa určí žrebom najneskôr deň pred začiatkom volebnej
kampane.

2. Každá kandidujúca politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát, ktorý má záujem o
vyhradenie  miesta  na umiestňovanie  volebných  plagátov,  je  povinný pred  začiatkom volebnej
kampane, najneskôr pred žrebom, požiadať obec na vyhradenie plochy na umiestnenie volebných
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plagátov  a  oznámiť  obci  splnomocneného zástupcu  na žrebovanie  a  prevzatie  písomnosti  od
obce.

IV. Podmienky pre vylepovanie volebných plagátov

1. Pri vylepovaní volebných plagátov na vyhradených miestach sú kandidujúce politické strany  a
fyzické  osoby   povinné  dodržiavať  zásady  rovnosti  a  sú  povinné  zdržať  sa  pri  tejto  činnosti
konania smerujúceho k zneváženiu alebo poškodeniu inej kandidujúcej politickej strany.

2. Vylepovanie volebných plagátov na území obce okrem vylepovacích miest je porušením
tohto nariadenia.

3. Porušením nariadenia je vylepovanie plagátov vo výkladoch predajní, prevádzok, reštauračných a
pohostinských zariadení ako aj na stĺpoch verejného osvetlenia, na lavičkách, uličných košoch na
odpady, rozvodných skriniach, stenách a bránach budovy a ostatných nevyhradených miestach.

4. Plagáty umiestnené mimo vyhradených miest budú odstránené na náklady politickej strany alebo
koalície.  V prípade,  že  plagáty  budú  umiestnené  vo  výklade  alebo  vnútorných  priestoroch
prevádzok, budú odstránené na náklady vlastníka alebo nájomcu nehnuteľnosti alebo hnuteľnej
veci, ktoré tieto plagáty vylepili alebo dali súhlas na ich vylepenie.

5. Ak plagáty umiestnené mimo vyhradených  miest neodstráni politická strana alebo koalícia, môže
to  z poverenia  Obecného  úradu  v Malom Horeši  vykonať  iná  osoba  na  náklady  zodpovednej
politickej strany alebo koalície.

6. Je zakázané akékoľvek prekrytie alebo prelepenie každého jedného volebného plagátu.
7. Politické strany alebo koalície sú povinné odstrániť vylepené volebné plagáty najneskôr do

3 dní po skončení volieb.

V. Kontrola

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
 hlavný kontrolór obce
 komisia sociálnych veci a verejného poriadku 

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 možno v zmysle § 86 písm, b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky  33,19 EUR  /1.000,- Sk/ 

VII. Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo  sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č.    2/2009 o 
vyhradení miest   na  umiestňovanie   volebných    plagátov  v    čase volebnej     kampane   dňa  
27.4.2009 uznesením č .                         .                

Vyvesené po schválení: 28. 4. 2009

Zvesené : 14. 5. 2009

VZN nadobuda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom  v Malom  Horeši
Účinnost 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Malý Horeš.

                                                                                                   Furik Csaba
         starosta obce
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