OBEC BREZOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZOV
Č. 2/2019
O PODMIENKACH UMIESTŇOVANIA VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

Obec Brezov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe článku 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 16 zákona
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce
Brezov.

Návrh VZN zverejnený dňa: 19. 11. 2019
VZN schválené: 09. 12. 2019
Vyvesené po schválení dňa: 10. 12. 2019
Účinnosť nadobúda dňa: 01. 01. 2020

§1
Predmet úpravy
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanovenie miest na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
2) Toto VZN ustanovuje tiež podmienky a rozsah poskytovania vysielacieho priestoru na
predvolebnú kampaň v miestnom rozhlase.
§2
Vymedzenie pojmov
1) Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická
strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu
prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2) Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo
voľbách kandidujúci subjekt.
§3
Plochy na vylepovanie volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách a na zariadeniach v majetku Obce Brezov je počas predvolebnej
kampane možné vylepovať plagáty len na nástenke oproti obecnému úradu (pri potoku).
2) Plochy na vylepovanie reklamných plagátov budú rozdelené medzi jednotlivé kandidujúce
subjekty (politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí,
kandidát) v súlade so zásadou rovnosti, a to po zaregistrovaní kandidujúcich subjektov.
3) Volebné plagáty môže kandidujúci subjekt umiestňovať len na plochu, ktorá mu bola
pridelená. Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
Pridelená plocha sa poskytuje kandidujúcim subjektom bezplatne.
4) Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na
pridelenej ploche, táto mu napriek tomu ostáva pridelená až do konca volebnej kampane
a nepodlieha prerozdeleniu medzi ostatné kandidujúce subjekty.
5) Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách nie je dovolené a zakladá dôvod
na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.
§4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených
na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu,
a ide na jeho náklady.
2) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
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3) Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov na miestach určených na vylepovanie plagátov.
§5
Vysielanie v miestnom rozhlase
1) Miestny rozhlas nebude využívaný pre volebnú kampaň, alebo kampaň pre referendum.
§6
Kontrola dodržiavania ustanovení
1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce Brezov
b) zamestnanci Obecného úradu v Brezove
c) poslanci Obecného zastupiteľstva v Brezove
2) Zistené porušenia ustanovení sa oznamujú Obecnému úradu v Brezove.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezove dňa
09. 12. 2019.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2020.

Mgr. Ladislav Lukáč
starosta obce
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