OBEC

MOSTOVÁ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 2/2019
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Mostová
počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Mostová (ďalej len „OZ“) podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle
§ 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 len
„zákon o volebnej kampani“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„VZN“).
Čl.1
Účel nariadenia
Toto VZN ustanovuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov vo voľbách
kandidujúcich politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“), prípadne
aj kandidujúcich jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území obce Mostová
(ďalej len „obec“) najmä počas predvolebnej kampane. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť
primerane aj na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred referendom a na
umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej
republiky.
Čl. 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,
letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo
voľbách kandidujúci subjekt.

Čl. 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
vyhradených miestach na verejných priestranstvách obce.

2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce je vyhradená plocha:
informačná tabuľa na betónovom oplotení, Mostová č. 119.
3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem
vyhradenej plochy uvedenej v Čl. 3 ods. 2 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na
vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.
4. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov,
ktoré sú majetkom alebo v správe obce, a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo
skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo
vlastníctve obce.
5. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach
(billboardy), na vonkajšej alebo vnútornej strane súkromných či súkromne využívaných
objektov, objektov vo vlastníctve právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 4) sa
toto VZN nevzťahuje.
6. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.
Čl. 4
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Na mieste určenom v Čl. 3 ods. 2 tohto VZN bude pre kandidujúce politické subjekty
vyhradené miesto s plochou v takej veľkosti a počte, aby bola zachovaná zásada rovnosti
kandidujúcich politických subjektov.
2. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až po
zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po zverejnení
vyžrebovaných čísiel, obec vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu
kandidujúcich politických subjektov, pričom kandidujúci politický subjekt umiestni svoj
volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným
jeho kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným
kandidátom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje
právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
3. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane
voľné a obec ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný
kandidujúci subjekt.
Čl. 5
1. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný politický subjekt.
2. Umiestňovanie volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených
na umiestňovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, zabezpečí každý politický subjekt na
vlastné náklady.

Čl. 6
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude postihované podľa § 47 ods. 1 písm. d)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa všeobecných
platných predpisoch o porušení nariadení (VZN).
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN obce Mostová č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Mostová počas volebnej kampane bol vyvesený dňa 4.11.2019
a zvesený dňa 12.12.2019 bez pripomienok občanov.
2. VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území obce Mostová počas volebnej kampane bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Mostová dňa 12.12.2019 uznesením č. 160/OZ/2019.
3. VZN č. 2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území obce Mostová počas volebnej kampane nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia
na úradnej tabuli obce Mostová.

JUDr. Tibor Rózsár v.r.
starosta obce

Vyvesené: 16.12.2019

