VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MALÉ TRAKANY
O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK
NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE

NÁVRH

Obec MALÉ TRAKANY
VZN O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTŇOVANIE
VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Malé Trakany, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanovením §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 aj
„zákon o volebnej kampani“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2021
O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK
NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE

§1
Predmet úpravy
(1)

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) vyhradzuje miesta na
verejných priestranstvách na území obce Malé Trakany a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií (ďalej aj
„volebné plagáty“) počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky,
voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej aj
„volebná kampaň“).

(2)

Ustanovenia nariadenia sa primerane použijú aj na umiestňovanie volebných plagátov
počas kampane pred konaním referenda a miestneho referenda.

§2
Základné ustanovenia
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(1)

Obec Malé Trakany (ďalej aj „obec“) vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách na
území obce a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane pri výkone samosprávy. 1

(2)

Volebný plagát je pre účely tohto nariadenia akýkoľvek hmotný nosič informácií
politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí,
kandidátov, kandidátov bez politickej príslušnosti a tretích strán, smerujúci k propagácii
ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie.

§4 odsek 3 písmeno f) zákona o obecnom zriadení
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§3
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
(1)

Volebné plagáty je možné umiestňovať len na vyhradených a obcou označených plochách
na umiestňovanie volebných plagátov:
a) na informačnej tabuli pri budove obecného úradu,
b) na informačnej tabuli pri zastávke verejnej autobusovej dopravy pri predajni potravín,
c) na betónovom stĺpe určenom na vylepovanie plagátov pri zastávke verejnej
autobusovej dopravy.

(2)

So zreteľom na dodržanie zásady rovnosti pre všetky politické strany, politické hnutia,
koalície aj nezávislých kandidátov (ďalej aj „kandidujúce subjekty“) obec plochu
vyhradenú na umiestňovanie volebných plagátov rovnomerne rozdelí podľa počtu
kandidujúcich subjektov a každú časť plochy, vyhradenú pre jednotlivý kandidujúci
subjekt označí:
a) číslom kandidujúceho subjektu, ktoré mu pre voľby žrebovaním určila Štátna komisia
pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
b) číslom, ktoré kandidujúcemu subjektu určila obec, ak jednotlivým kandidujúcim
subjektom neurčila pre voľby číslo Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania
politických strán.

(3)

Obec pre jednotlivé kandidujúce subjekty rovnomerne rozdelí každú plochu vyhradenú
na umiestňovanie volebných plagátov.

(4)

Pridelená plocha, ktorú kandidujúci subjekt nevyužije, ostane do ukončenia volebnej
kampane prázdna, označená príslušným číslom.

(5)

Právo umiestňovať volebné plagáty na pevne zabudovaných reklamných, propagačných
a informačných zariadeniach vo vlastníctve, alebo v správe iných subjektov nie je týmto
dotknuté.

§4
Vyhradenie času na umiestňovanie volebných plagátov
(1)

Umiestňovať volebné plagáty na vyhradených plochách na verejných priestranstvách
obce je možné len počas volebnej kampane. 2

(2)

Volebná kampaň pred konaním miestneho referenda začína a končí v súlade
s ustanoveniami nariadenia obce.

§5
Povinnosti kandidujúcich subjektov, umiestňujúcich volebné plagáty
(1)
2

Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah svojich volebných plagátov.

§2 zákona o volebnej kampani
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(2)

Kandidujúci subjekt umiestni volebné plagáty tak, aby nezasahovali do priestoru
vyhradeného inému kandidujúcemu subjektu. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej
kampane svoje volebné plagáty aktualizovať aj prelepovať.

(3)

Kandidujúci subjekt zabezpečí umiestňovanie a údržbu volebných plagátov počas
volebnej kampane na vlastné náklady.

(4)

Po ukončení volebnej kampane, najneskôr do 24 hodín od jej ukončenia je každý
kandidujúci subjekt povinný odstrániť volebné plagáty z vyhradených plôch, použitú
vyhradenú plochu očistiť a dať do pôvodného stavu.

(5)

Odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy po ukončení volebnej
kampane zabezpečí každý kandidujúci subjekt na vlastné náklady.

§6
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Malé
Trakany na svojom zasadnutí dňa ________2021.

§7
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ____________2021.

§8
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane, vrátane dodatkov.

§9
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2021 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).
______________________________
Ing. Csilla Bálintová
starostka obce
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