OBEC VIŠTUK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Vištuk na základe ust. §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. §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

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2018
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území obce Vištuk
Článok 1
Úvodné úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vydáva s cieľom určiť miesta na
umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do Národnej
rady Slovenskej republiky, voľbami do Európskeho parlamentu, voľbami do orgánov
samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obce.
2. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a kampane
pred referendom.
3. Volebná kampaň začína plynúť dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
Článok 2
Základné pojmy a definícia
1. Určením vyhradených miest sa rozumie určenie miest, kde sa budú vylepovať volebné
plagáty počas volebnej kampane.
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo
voľbách kandidujúci subjekt.
3. Za „iné nosiče informácií“ sa považuje obecný rozhlas, periodikum Veci vištucké a webová
stránka obce Vištuk.
4. Používanie obecného rozhlasu, periodika Veci vištucké a webovej stránky obce Vištuk sa
na volebnú kampaň nepovoľuje. Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania
predvolebných zhromaždení pre informáciu občanov.
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Článok 3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v obci Vištuk
1. V obci Vištuk je vyhradené miesto na vylepovanie volebných plagátov:
 betónový stĺp umiestnený na verejnom priestranstve na námestí
2. Úradná tabuľa obce Vištuk (umiestnená na námestí) bude slúžiť aj počas volebnej
kampane výhradne na informovanie občanov, nie na volebnú agitáciu.
3. Umiestňovať volebné plagáty na iných verejných priestranstvách, na zariadeniach
v majetku alebo v správe obce, na stĺpoch verejného osvetlenia, na oploteniach a budovách
vo vlastníctve obce je okrem vyhradených plôch (podľa ods. 1.) neprípustné.
4. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plochy určenej na umiestnenie volebných
plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci subjekt sám a na vlastné
náklady.
5. Na vyhradenom mieste určenom na vylepovanie volebných plagátov nie je dovolené
prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.
6. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
7. Plocha na umiestňovanie volebných plagátov na betónovom stĺpe vymedzená v ods. 1. sa
kandidujúcim subjektom poskytne bezplatne.
8.Kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje
volebné plagáty z vyhradeného miesta (podľa ods. 1.) na vlastné náklady.
9.Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných
a propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté.
Článok 4
Kontrola a sankcie
1.

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
 poslanci obecného zastupiteľstva
 hlavný kontrolór obce
 zamestnanci obecného úradu
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno uložiť pokutu:
 v zmysle ust. § 86 písm. b) zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch v z.n.p.
 v zmysle ust. § 46 zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch v z.n.p
 v zmysle ust. § 27b ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
3. Pokuty uložené za tieto priestupky sú príjmom obce Vištuk.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk č. 03/2007
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane na území obce Vištuk.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN obce Vištuk č. 3/2018 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Vištuku č.08/09/2018 dňa 24. 09. 2018.
2. Toto VZN obce Vištuk nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli obce Vištuk a zverejnení na webovej stránke obce: www.vistuk.sk.

Ľubomír Jelínek
starosta obce Vištuk
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