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VZN č. 5/2017



Všeobecne záväzné nariadenie obce Zámutov

č. 5/2017

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce

Zámutov

     Obec Zámutov vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6
ods.  1 a § 11 ods.  4  písmena g﴿  zákona č.  369/1990Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov  a na  základe  §  16  zákona  číslo  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 vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie

Článok 1

Základné ustanovenia

1/Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  /ďalej  len  „VZN“/  sa  vyhradzujú
miesta  a ustanovujú  sa  podmienky  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na
verejných priestranstvách na území obce Zámutov počas volebnej kampane pre
voľby  do  Národnej  rady  Slovenskej  republiky,  voľby  do  Európskeho
parlamentu,  voľby  do  orgánov  samosprávnych  krajov,  voľby  do  orgánov
samosprávy obcí, pre voľby prezidenta a pre referendum.

2/Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani, volebná kampaň začína dňom
uverejnenia  rozhodnutia  o  vyhlásení  volieb  v  Zbierke  zákonov  Slovenskej
republiky (ďalej len vyhlásenie volieb) a končí 48 hodín pred dňom konania
volieb.



Článok 2

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

     Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách
obce počas volebnej kampane sú vyhradené miesta:

a/ betónová skruž pri futbalovom ihrisku

b/ betónová skruž pri obecnom úrade

c/ stena murovanej autobusovej zastávky pri kultúrnom dome

Článok 3

Podmienky na umiestňovanie plagátov

1/  Umiestňovanie  volebných  plagátov  si  zabezpečuje  kandidujúci  subjekt  na
vlastné náklady.

2/ Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na
vylepovanie  plagátov.   Rozvrh plôch na  miestach vyhradených podľa ods.  1
tohto článku určí obec bez zbytočného odkladu až potom, čo jej budú doručené
zoznamy  zaregistrovaných  kandidátov  pre  jednotlivé  druhy  volieb,  aby
vyhradené plochy zodpovedali zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Takto
vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým stranám, koalíciám
a nezávislým kandidátom až do skončenia volebnej kampane.

3/ Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na
umiestnenie  volebného  plagátu,  zostane  miesto  určené  na  umiestnenie
volebného  plagátu  pre  kandidáta  prázdne.  Na  toto  miesto  nebude  možné
umiestniť  volebný  plagát  inej  politickej  strany,  koalície  a iného  nezávislého
kandidáta.

4/  Za  likvidáciu  vylepených  plagátov  po  ukončení  volebnej  kampane  sú
zodpovedné politické strany, koalície a nezávislí kandidáti.



Článok 4

Termíny na vylepovanie plagátov

1/ Pre voľby do NR SR – obec vyhradí vylepovacie miesta 21 dní pred voľbami
podľa § 24, ods. 13, zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR.

2/  Pre  voľby  do  Európskeho  parlamentu  -  umiestňovať  volebné  plagáty  na
verejných priestranstvách možno začať 21 dní pred dňom volieb len na tých
miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením podľa §
19, ods. 7, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do EP.

3/ Pre voľby do samosprávnych krajov - časom volebnej kampane sa rozumie
obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb podľa §27,
ods. 1, zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov,
obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb
vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov na základe § 27, ods. 2,
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

 4. Pre voľby do samosprávy obcí - kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín
pred začiatkom volieb podľa §30, ods. 2, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov  samosprávy  obcí,  miesta  na  umiestňovanie  plagátov  vymedzí  obec
svojím VZN podľa §30, ods. 10, zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí. 

5. Pre voľby prezidenta SR - kampaň pred voľbou sa začína 15 dní a končí sa 48
hodín  pred  začiatkom  voľby  podľa  §  15,  ods.  1,  zákona  č.  46/1999  Z.  z.
o spôsobe voľby prezidenta , ak sa koná druhé kolo voľby, kampaň sa začína
vyhlásením výsledkov prvého kola voľby ústrednou volebnou komisiou a končí
sa 48 hodín pred konaním druhého kola voľby podľa § 15, ods. 18, zákona č.
46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta. Obec v určuje v tomto VZN miesta
na vylepovanie plagátov v zmysle § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta SR a najmä § 6 ods.1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 6.  Pre  referendum  –  obmedzenie  platí  len  pre  zverejňovanie  výsledkov
prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v referende -
možno ich zverejniť najneskôr tri dni predo dňom konania referenda podľa § 17,
ods.  1,  zákona  č.  564/1992  Zb.  o spôsobe  konania  referenda,  vylepovanie
propagačných plagátov môže začať dňom vyhlásenia referenda. Obec v určuje v
tomto VZN miesta na vylepovanie plagátov v zmysle § 27 zákona č. 564/1992
Zb. o spôsobe konania referenda a najmä § 6 ods.1, zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.



Článok 5

Dodržanie nariadenia a sankcie

1/  Za  dodržanie  ustanovení  tohto  nariadenia  sú  zodpovedné  politické  strany,
koalície a nezávislí kandidáti.

2/  Porušenie  tohto  nariadenia  bude  postihované  podľa  §20  ods.  2  zákona
181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1/  Tomuto  VZN  je  nadradený  zákon  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.

2/  Na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  obce  Zámutov  číslo  5/2017  sa
uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 20.09.2017 uznesením č. 241/23/2017. 

3/  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Zámutov  č.  5/2017  nadobúda
účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Duda Stanislav

  starosta obce


