Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nová Dedinka č. 4/2016
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Obce Nová Dedinka

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Dedinka, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zák.č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zák. 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, uznieslo sa dňa 3.11.2016, na tomto
všeobecne záväznom nariadení č. 4/2016 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách Obce Nová Dedinka :
Čl. I.
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách v Obci Nová Dedinka, 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.

Čl. II.
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce politické strany a politické hnutia (ďalej „politické strany“), môžu na verejných
priestranstvách obce, počas volebnej kampane, vylepovať volebné plagáty a umiestňovať ich
len na plochách, ktoré na tento účel zriadila obec.
2. Na umiestňovanie volebných plagáto,v obec určuje tabule na
a/ autobusovej zastávke na Tomášovskej ul. č. 2
b/ autobusovej zastávke na Hlavnej ul. č. 52.
3. Umiestňovanie volebných plagátov a nosičov informácií na iných obecných plochách a
zariadeniach a na inom majetku obce (stavby, oplotenia, pozemky a pod..) nie je dovolené a
je dôvodom na uloženie sankcií za porušenie tohoto VZN, podľa zák.č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch. Volebné plagáty z týchto plôch budú neodkladne odstránené obcou, na náklady
politickej strany, ktorej volebné plagáty patria.
4. Veľkosť plochy pre umiestnenie volebných plagátov jednotlivých polirických strán, určí obec
ihneď po tom, ako sa stane verejne známym počet zaregistrovaných kandidujúcich subjektov
tak, aby vyhradená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov a politické
strany mohli využiť pridelenú plochu počas volebnej kampane, určeného právnymi predpismi,
pre jednotlivé voľby.
5. Ak kandidujúca politická strana pridelenú plochu nevyužije, táto plocha musí zostať voľná.
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6. Prelepovanie alebo znehodnocovanie volebných plagátov politických strán inými
kandidujúcimi politickými stranami nie je dovolené.
7. Kandidujúce politické strany sú povinné na vlastné náklady, do 10 dní po dni volieb,
odstrániť vylepené plagáty. Pokiaľ tak neurobia, plagáty budú odstránené obcou na ich
náklady.
Čl. III.
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce a ním poverení zamestnanci obce.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a .schválené uznesením č.: 65/2016 na
zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Nová Dedinka dňa 3.11.2016.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Dedinka, nadobúda účinnosť dňom ................
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Dedinka č. 4/98 zo dňa 28.7.1998 o
vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.

V Novej Dedinke, dňa 4.11. 2016

Viola T a k á č o v á
starostka obce
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