VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LOŽÍN
O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
A ĎALŠÍCH NOSIČOV VOLEBNÝCH INFORMÁCIÍ
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE LOŽÍN

NÁVRH

Obec LOŽÍN
VZN O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE
VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
Obec Ložín, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a tiež 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 len „zákon o volebnej kampani“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2018
O PODMIENKACH NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
A ĎALŠÍCH NOSIČOV VOLEBNÝCH INFORMÁCIÍ
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE LOŽÍN

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „nariadenie“) je stanoviť
podmienky a vyhradiť miesta na verejnom priestranstve v obci Ložín na
umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií (ďalej len
„volebné plagáty“) 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) Ustanovenia nariadenia sa primerane použijú aj na umiestňovanie volebných plagátov
počas kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a kampane pred konaním
miestneho referenda.
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§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
Volebná kampaň
je v súlade s ustanoveniami zákona o volebnej kampani1 akákoľvek činnosť politickej
strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a
tretích strán, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom
získania volenej funkcie.
Volebný plagát
je nosič informácií o činnosti politickej strany, politického hnutia, koalície politických
strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán, smerujúci k propagácii ich
činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie.
Verejné priestranstvo
je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia,
ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.2
ČLÁNOK II.
PODMIENKY UMIESTŇOVANIA VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
POČAS VOLEBNEJ KAMPANE
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE
§3
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Volebné plagáty je možné umiestňovať len na vyhradených miestach v súlade
s ustanoveniami tohto nariadenia:
a) na úradnej tabuli pred budovou obecného úradu,
b) na úradnej tabuli pred budovou COOP Jednota,
c) na úradnej tabuli pri kostole,
d) na betónových stĺpoch v obci na to určených.
(2) Volebné plagáty je zakázané umiestňovať na iné ako vyhradené miesta uvedené
v odseku (1), najmä na:
1
2

§2 odsek 1 zákona o volebnej kampani
§2b odsek 1 zákona o obecnom zriadení
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a) autobusové zastávky pre čakanie na verejnú autobusovú dopravu,
b) stĺpy verejného osvetlenia
c) steny budov, domov a oplotenia.
(3) Právo umiestňovať volebné plagáty na pevne zabudovaných reklamných, propagačných
a informačných zariadeniach vo vlastníctve, alebo v správe iných subjektov nie je
týmto nariadením dotknuté.
§4
Vyhradenie času na umiestňovanie volebných plagátov
Umiestňovať volebné plagáty je možné len počas volebnej kampane. Volebná kampaň
začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.3
§5
Postup pri umiestňovaní volebných plagátov
(1) Obec rozdelí plochu na umiestnenie volebných plagátov v súlade so zásadou rovnosti
podmienok pre všetky politické strany, politické hnutia, koalície aj nezávislých
kandidátov (ďalej aj „kandidujúce subjekty“) nasledovne:
a) pre voľby, kedy Ústredná volebná komisia žrebovaním priradí jednotlivým
kandidujúcim subjektom číslo, obec rozdelenú plochu označí číslami a vyhradí
jednotlivé časti kandidujúcim subjektom podľa prideleného čísla,
b) pre voľby, kedy Ústredná volebná komisia nepriraďuje jednotlivým kandidujúcim
subjektom číslo, obec žrebovaním určí číslo pre jednotlivé kandidujúce subjekty,
rozdelenú plochu označí číslami a vyhradí jednotlivé časti kandidujúcim subjektom
podľa ňou prideleného čísla.
(2) Pridelená plocha, ktorú kandidujúci subjekt nevyužije, ostane do ukončenia volebnej
kampane prázdna a označená príslušným číslom.
§6
Povinnosti subjektov umiestňujúcich volebné plagáty
(1) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú v súlade s ustanoveniami zákona
o volebnej kampani4 jednotlivé kandidujúce subjekty.

3
4

§2 odsek 2 zákona o volebnej kampani
§12 odsek 2 zákona o volebnej kampani
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(2) Umiestňovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na
vyhradených plochách podľa ustanovení tohto nariadenia zabezpečí každý kandidujúci
subjekt na vlastné náklady.
(3) Odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy po ukončení volebnej
kampane zabezpečí každý kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
ČLÁNOK III.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA
§7
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva:
a) starosta obce,
b) zamestnanec obce poverený starostom obce,
c) poslanci Obecného zastupiteľstva.
§8
Priestupky
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom proti verejnému poriadku
v súlade s ustanoveniami §47 odsek 1 písmeno d) a §48 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (ďalej aj „zákon o priestupkoch“).
(2) V súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch5 môže obec uložiť blokovú pokutu za
porušenie ustanovení tohto nariadenia až do výšky 33 €.6
(3) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.7
§9
Správne delikty
(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
poruší nariadenie.8
(2) V súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení9 obec uloží právnickej osobe
pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia až do výšky 6 638 €.
(3) Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.10
§86 písmeno b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§13 odsek 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
7
§13 odsek 4 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
8
§27b odsek 1 písmeno a) zákona o obecnom zriadení
9
§27b odsek 2 zákona o obecnom zriadení
10
§27b odsek 5 zákona o obecnom zriadení
5
6
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ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol obvyklým spôsobom zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v súlade s ustanovením §6 odsek 3
zákona o obecnom zriadení dňa___________________
§11
Obecné zastupiteľstvo obce Ložín toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa
________2018 Uznesením obecného zastupiteľstva _________
§12
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa ________________________
§13
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Ložín č. ____________________________
§14
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2018 (alebo 15-tym
dňom zverejnenia).

Monika Pastírová
starostka obce
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