VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2015
o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane
na území obce Krásna Lúka

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Lúke podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do
NR SR, úplné znenie, § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, §
27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
§ 15zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR a § 17 zákona č. 564/1992 Z.z. o
spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel nariadenia
1. 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 Krásna
Lúka (ďalej len „obec“) najmä počas predvolebnej kampane.
Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných plagátov
počas kampane pred referendom v zmysle zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení neskorších predpisov a na umiestňovanie volebných plagátov počas
kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky v zmysle § 15 zákona č. 46/1999 Z. z.
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Článok 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 na účely tohto VZN považuje tlačený alebo písaný materiál, leták,
oznam, prospekty, samolepky alebo iný materiál, ktorý svojím obsahom propaguje vo
voľbách kandidujúci subjekt.

Článok 3
Miesta na umiestňovanie 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 sú zriadené vyhradené plochy
nasledovne:
a) informačná tabuľa pri budove OcÚ
3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev (okrem
vyhradených plôch uvedených v čl. 3, ods. 2 tohto VZN) je neprípustné.

4. Neprípustné je umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov v súkromnom
vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.
5. Každý kandidujúci subjekt môže využiť rovnako veľkú plochu na miestach určených na
vylepovanie plagátov.
6. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.

Článok 4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách
určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, zabezpečí každý kandidujúci
subjekt na svoje náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov na miestach určených na vylepovanie plagátov.
4. Kandidujúce subjekty sú povinné do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť
a zabezpečiť očistenie plagátovej plochy na vlastné náklady.

Článok 5
Kontrola dodržiavania ustanovení
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
- starosta obce
- poverení zamestnanci obce
- poslanci obecného zastupiteľstva v obci Krásna Lúka
2. Zistené porušenia ustanovení sa oznamujú Obecnému úradu v obci Krásna Lúka.
Článok 6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu
(zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a § 13 ods. 9 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení).
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Krásna Lúka sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 30.12.2015 na 8. zasadnutí OZ. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. 16.01.2015.

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v obci Krásna Lúka dňa: 15.12.2015
V Krásnej Lúke , 30.12.2015
Štefan Bujňák
starosta obce

