Obec Nálepkovo v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 v y d á v a pre územie obce Nálepkovo toto

VŠEOBECNE ZÁVÄ ZN É NARIADENI E
OBCE NÁ LEPKOVO
číslo 3/2019
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
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Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vyhradzuje miesta na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane do Národnej rady
Slovenskej republiky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, vo voľbách prezidenta
Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí
kandidujúcich politických strán, hnutí, ich koalícii (ďalej len „kandidujúce subjekty“),
prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov na území obce Nálepkovo.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt
(politická strana, hnutia alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na
funkciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály,
letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo
voľbách kandidujúci subjekt.
Článok 3
Vyhradené miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov
1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len
na vyhradených verejných priestranstvách obce Nálepkovo.
2. Na umiestnenie volebných plagátov na území obce Nálepkovo sú vyhradené tieto
miesta a plochy:
a) vo vývesnej skrinke na námestí obce,
b) vo vývesnej skrinke pod Čiernou Horou,
c) vo vývesnej skrinke na Zahájnici,
d) vo vývesnej skrinke v Treťom Hámri,
e) vo vývesnej skrinke Komunitného centra – Grün,
f) vo vývesnej skrinke Komunitného centra – Mlyn,
g) na autobusových zastávkach,
h) v prevádzkach a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb po predchádzajúcom
súhlase vlastníkov týchto prevádzkarni a zariadení.
3. Je neprípustné umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách,
resp. plochách (napr. na stĺpoch verejného osvetlenia a pod.)
4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach a plochách podľa bodu
2, písm. a) až g) tohto článku kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti
oznámia obecnému úradu, ktorý zabezpečí svojho zamestnanca na otvorenie a
uzamknutie vývesných skríň a určí vhodné miesto na vylepovanie plagátov na
autobusových zastávkach.
5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám
rovnosti. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy v rovnakom pomere pre jednotlivé
plagáty vykoná obec Nálepkovo povereným zamestnancom až po doručení
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Článok 4
Povinnosti kandidujúcich subjektov
1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci
subjekt sám na vlastné náklady.
2. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu,
ostane toto miesto prázdne. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie
príslušný kandidujúci subjekt.
3. Kandidujúcu subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na
vyhradených plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich
odstránenie. Ak sa tak nestane, obec výzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v
náhradnom termíne, a to do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom
termíne nebudú plagáty odstránené, obec ich odstráni na vlastné náklady, ktoré budú
prefakturované kandidujúcemu subjektu. Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú
faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
Článok 5
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobu je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 33,€ príslušníkmi Obecnej polície v Nálepkove.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší toto VZN môže
obec v súlade s § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Nálepkove dňa 28.03.2019 uznesením číslo 61/2019-OZ a
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2018 zo dňa 25.07.2018 o
vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane.
V Nálepkove, dňa 28.03.2019
Ondrej Klekner
starosta obce

-4-

Vyvesené na úradnej tabuli: 28.02.2019
Zverejnené na webovej stránke obce: 28.02.2019
Zvesené z úradnej tabule: 28.03.2019

