Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona a č. 333/2004 Z.z o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v neskorších predpisov, zákona č. 46/1999 Z.z.
o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých
ďalších zákonov, zákona č. 331/203 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, zákona
564/1999 Zb. o spôsobe vykonávania referenda a zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku vydáva :
Všeobecne

záväzné nariadenie
č . 1/2010

o určení vyhradených plôch na umiestňovanie volebných plagátov
verejných priestranstvách počas volebnej kampane

na

Čl. 1
Účel nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje všeobecné pojmy, podmienky
umiestňovania a určenie miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
na území obce Vrbovce, spôsob povoľovania a sankcie za porušenie tohto nariadenia.
2.Týmto VZN sú povinné sa riadiť všetky politické strany a koalície politických strán, ktoré
chcú umiestniť volebné plagáty počas volebnej kampane na území obce Vrbovce.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Volebná kampaň je činnosť politickej strany, koalícií politických strán, nezávislého
kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech
kandidujúcej politickej strany, hnutia alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo
reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, plagátov alebo iných nosičov
informácií.
2. Miesta na vylepovanie volebných plagátov je priestor – plocha, ktorú obec zriadilo
a určilo na vylepovanie volebných plagátov.
Obec Vrbovce určila ako miesto na vylepovanie volebných plagátov :
a/ informačné tabule na námestí v obci Vrbovce
b/ informačné tabule pred budovou obecného úradu
Čl. 3
Vylepovanie plagátov
1.Vylebovanie volebných plagátov počas volebnej kampane je možno výhradne na plochách
uvedených v čl. 2, bode 3 písm. a, b.
2. Obec Vrbovce ako vlastník a správca plôch po celú dobu volebnej kampane prenechá
vyhradené plochy k dispozícii politickým stranám alebo koalíciám.
3. Každému kandidátovi, kandidujúcej politickej strane alebo koalícii bude pridelená rovnako
veľká plocha, vyhradená plocha bude zodpovedať zásadám rovnosti politických strán,
koalícií a nezávislých kandidátov.
4. Za obsah vylepovaného plagátu zodpovedá príslušná politická strana , koalícia alebo
nezávislý kandidát.
5.Vylepovanie volebných plagátov si zabezpečujú kandidáti, politické strany a koalície
prostredníctvom obecného úradu.
6.Vylepovanie volebných plagátov alebo iných propagačných materiálov počas volebnej
kampane mimo vyhradených plôch je zakázané.
7. Za vylepovanie volebných plagátov sa obci poplatok neplatí.
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Čl. 4
Odstránenie volebných plagátov.
1. Po uplynutí doby volebnej kampane použité plagáty odstráni s vyhradených plôch obecný
úrad.
Čl. 5
Kontrola, pokuty a sankcie
1.Za kontrolu a dodržiavanie tohto VZN zodpovedajú pracovníci obecného úradu.
2.Pri porušení ustanoví tohto VZN je možné uložiť Obcou Vrbovce fyzickej osobe blokovú
pokutu do výšky 33 eur (§ 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
3. Pri porušení ustanovení tohto VZN je možné Obcou Vrbovce právnickej osobe uložiť
pokutu do výšky 6638 eur (§ 13 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
Čl. 6

Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach dňa 27. 8. 2010 uznesením č.
26/J/10 .
2. Týmto VZN sa ruší VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vrbovciach dňa
24.4.2009 uznesením č. 17/H/1/09.
3. Účinnosť tohto VZN je od 1. 9. 2010.

Vo Vrbovciach dňa 21. 7. 2010

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

Vyvesené dňa: 30. 8. 2010
Zvesené dňa : 17. 9. 2010
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