OBEC KĽAČANY

_____________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 2/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o
zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase
volebnej kampane na území Obce Kľačany

Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany (ďalej len „OZ“) v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 4 ods.3 písm. n) a § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 a Zákona 180/2014 o podmienkach
výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov.1
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Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Kľačany dňa: 22.09.2017 prijatím uznesenia č. 25/2017
Nadobúda účinnosť dňa: 09.10.2017

Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán
alebo koalícií vyhradiť plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce
počas volebnej kampane umiestňovať a vylepovať (ďalej len „umiestňovať“) volebné plagáty
a iné nosiče informácií volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre
voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávy krajov a pre voľby do
Európskeho parlamentu.
Čl. 2
Základné pojmy a definícia
1. Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície
politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán, za ktorú sa obvykle platí
úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie
volenej podľa osobitného predpisu.2
2. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom
konania volieb.3
3. Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia (ďalej len "politická strana") alebo ich
koalície a nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty
iba na plochách a miestach na to určených.
4. Určením "plagátových plôch" sa rozumie určenie miest, kde sa môžu umiestňovať volebné
plagáty počas volebnej kampane.
5. Za "volebný plagát" sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
6. Za "iné médiá" sa považuje obecný rozhlas a webová stránka obce.
7. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu (športu, pohybu, oddychu, rekreácií občanov)
a miesta pre verejnosť prístupné. Sú to najmä: miestne komunikácie, námestia, chodníky,
mosty, schodiská, parkoviská, zástavky MHD, parky, cintorín, verejné plochy zelene, areály
škôl, zdravotníckych, administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská,
pietne miesta, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory a priestranstvá,
ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez
ohľadu na vlastníctvo týchto miest.
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Čl. 3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v Obci Kľačany

1. Na území obce Kľačany sa vyhradzujú tieto plochy a miesta na umiestňovanie volebných
plagátov:
Informačná tabuľa - pri budove starej požiarnej zbrojnice.
2. Informačná tabuľa pri starej požiarnej zbrojnici, môže slúžiť aj počas volebnej kampane v
obci pre informovanie občanov o mieste konania volieb.
3. Umiestňovanie plagátov na vyhradenom mieste a ploche na to určenom organizuje správca
plagátových plôch. Rozdelenie plochy zabezpečuje správca.
4. Spravovaním plagátových plôch sa poveruje Obec Kľačany.
5. Plocha určená na umiestňovanie volebných plagátov bude rozdelená tak, aby zodpovedala
zásadám rovnosti politických strán, hnutí a koalícií ako aj nezávislých kandidátov
zúčastnených vo voľbách. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní ustanovuje
príslušná právna legislatíva.4
6. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií volebnej kampane na iných
miestach a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto všeobecne záväzným
nariadením nie je povolené.
Čl. 4
Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu
1. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty.
2. Každý, kto má záujem umiestniť počas volebnej kampane volebné plagáty na vývesnú
plochu, je povinný oznámiť správcovi plagátových plôch, že má záujem o umiestnenie a
vylepenie plagátov na mieste na to určenom.
3. Umiestnenie volebných plagátov na mieste na to určenom a údržbu týchto plôch si počas
volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia a nezávislí kandidáti a to
s povolením správcu plagátovej plochy. Po skončení volieb si politická strana alebo kandidát
odstráni svoje plagáty na svoje náklady do 1 mesiaca po ukončení volieb.
4. Umiestňovanie plagátov sa nespoplatňuje.

Čl. 5
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Plocha vyhradená obcou na umiestnenie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Politická strana, koalícia politických strán a nezávislí kandidáti môžu žiadať umiestniť
volebné plagáty len na plochách, uvedených v čl. 3.
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Čl. 6
Volebná kampaň v iných médiách
Používanie obecného rozhlasu a webovej stránky obce na volebnú kampaň sa nepovoľuje.
Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania volieb a všetkých potrebných informácií
k výkonu volebného práva.
Čl. 7
Sankcie za porušovanie
Na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch zákon
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov § 86 písm. b). Pokuty
uložené za tieto priestupky sú v zmysle § 13 ods. 4 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch príjmom
obce
Čl. 8
Kontrola dodržiavania nariadenia
Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poslanci OZ,
c) hlavný kontrolór obce.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o
zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane
na území obce Kľačany bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa
07.9.2017.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2009 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov na
území Obce Kľačany.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Kľačany č. 25/2017 zo
dňa 22.09.2017.
4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom Obce Kľačany a
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli a webe Obce Kľačany.
V Kľačanoch, 25.9.2017
Emília Cvíčelová
starostka obce
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