
                    VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Brezine sa podľa ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  podľa  ustanovenia  § 16
zákona  č.  181/2014  o volebnej  kampani  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  85/2005  Z.  z.
o politických  stranách  a politických  hnutiach  v znení  neskorších  predpisov  na  tomto
všeobecne záväznom  nariadení (ďalej len "VZN"):

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto VZN upravuje vyhradenie miest a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách 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 na území obce Brezina.

Článok 2
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

2.1.Volebné  plagáty  je  možné  umiestniť  počas  volebnej  kampane  na  verejných
priestranstvách len na týchto miestach a  plochách:

       2.1.1 - Úradná tabuľa obce
       2.1.2 - Sklenené výplne na KD
       
2.2. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených plochách v zmysle bodu 2.1 tohto

VZN si zabezpečuje každý kandidujúci subjekt na vlastné náklady. Rovnako kandidujúci
subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov. Kandidujúce subjekty
sú povinné odstrániť volebné plagáty z vyhradených plôch na vlastné náklady v lehote 5
dní odo dňa konania volieb.

2.3. Vyhradené plochy v zmysle bodu 2.1. tohto VZN sú kandidujúcim subjektom poskytnuté
počas volebnej kampane bezodplatne. 

2.4.  Umiestňovanie  volebných  plagátov  na  iných  miestach  verejného  priestranstva  v obci
Brezina než na vyhradených plochách v zmysle bodu 2.1. tohto VZN je zakázané.

2.5. Umiestňovanie volebných plagátov na reklamných,  informačných alebo propagačných
plochách a zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných osôb než obce Brezina nie  je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté. 



Článok 3
Zabezpečenie zásady rovnosti

3.1. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí
zodpovedať zásadám rovnosti  kandidujúcich subjektov, t.j.  pre všetky zaregistrované
politické strany, koalície politických strán prípadne nezávislých kandidátov musí byť
vytvorený rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných plagátov. 

3.2.  Reálne rozdelenie plochy obec Brezina vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísel
zaregistrovaných kandidátnych listín.

3.3. Kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim
sa  s vyžrebovaným  číslom  určeným  jeho  kandidátnej  listine.  V prípade,  že
kandidujúcich  subjekt  nevyužije  svoje  právo  na  umiestnenie  volebného  plagátu  na
vyhradenej  ploche,  ostane miesto  určené na umiestnenie  volebného plagátu  prázdne.
Toto  miesto  nie  je  možné  použiť  na  umiestnenie  volebných  plagátov  iných
kandidujúcich subjektov.

Článok 4
Kontrola a sankcie

4.1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.  

4.2. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku podľa
§ 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže
obec uložiť pokutu do výšky 33 eur.

4.3. Porušenie  tohto  VZN právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou  –  podnikateľom je
správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a)  zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý obec uloží pokutu do výšky 6638 eur.

 
Článok 5

Záverečné ustanovenia

5.1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brezine na zasadnutí dňa 14.12.2015 uznesením
č.33/4/2015

5.2. VZN nadobúda účinnosť  dňom schválenia.
5.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2006 o vylepovaní volebných

plagátov.

                                                                                                          Magdaléna Balogová v.r.
                                                                                                             starostka obce


