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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6 / 2015

O URČENÍ PLÔCH NA UMIESTNENIE VOLEBNÉHO
PROPAGAČNÉHO MATERIÁLU POČAS VOLEBNEJ KAMPANE

Obec Veľké Orvište v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
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§1
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Orvišti v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách
do Európskeho parlamentu a zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR určuje plochy na
umiestnenie volebných plagátov a iných nosičov informácií vo voľbách kandidujúcich
politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“) prípadne aj kandidujúcich
jednotlivcov počas volebnej kampane na území obce Veľké Orvište (ďalej len „obec“).
§2
Vymedzenie pojmov
Za volebný propagačný materiál sa na účely tohto VZN považuje volebný plagát a iný nosič
informácií (tlačený alebo písaný materiál, letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iný
materiál), ktorý svojím obsahom propaguje vo voľbách politické subjekty a kandidujúcich
jednotlivcov.
§3
Plochy na umiestnenie volebných propagačných materiálov
1. Na umiestnenie volebných propagačných materiálov môžu politické subjekty a kandidujúci
jednotlivci použiť vývesné tabule obce, ktoré sú označené erbom obce a nápisom VÝVESNÁ
TABUĽA a nachádzajú sa vedľa budovy obecného úradu.
2. Umiestňovanie volebného propagačného materiálu na iných miestach vo vlastníctve obce,
okrem určených v tomto VZN, je zakázané.
§4
Podmienky umiestňovania volebných propagačných materiálov
1. Umiestňovať volebný propagačný materiál možno začať 21 dní pred dňom volieb do
Európskeho parlamentu, 21 dní pred dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a 17
dní pred voľbami do orgánov samosprávy obcí.
2. Politické subjekty a kandidujúci jednotlivci:
a) zodpovedajú za obsah na propagačnom materiáli,
b) umiestňujú a udržujú propagačný materiál na svoje náklady,
c) zabezpečujú plochu, aby zodpovedala zásade rovnosti,
d) zodpovedajú za dodržanie volebného moratória,
e) zabezpečujú do 14 dní po skončení volieb odstránenie volebného propagačného
materiálu.
3. Za umiestnenie volebného propagačného materiálu obec poplatky nevyberá.
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§5
Kontrola a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce,
b) poverený pracovník,
c) poslanci obecného zastupiteľstva v obci.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie.
3. Sankcia za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou bude v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. VZN obce Veľké Orvište č. 6/2015 o určení plôch na umiestnenie volebného propagačného
materiálu počas volebnej kampane schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
25.05.2015 uznesením č.
/2015.
2. Toto VZN obce Veľké Orvište č. 06/2015 ruší v plnom rozsahu VZN č. 4/2004 o určení
vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane, VZN č. 03/2006 o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách
na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, VZN č. 03/2009 o umiestňovaní
volebných plagátov na území obce Veľké Orvište počas volebnej kampane 2009-voľby do
Európskeho parlamentu, VZN č. 06/2009 o určení vyhradených plôch na verejných
priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
3. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Orvište.

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 08.05.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 08.05.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 24.05.2015
Doručené pripomienky (počet) : žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 24.05.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 25.05.2015
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 25.05.2015 pod č. : 29/2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa : 26.05.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 09.06.2015
Vyvesené: 26.05.2015
Zvesené: 11.06.2015
Vo Veľkom Orvišti dňa 26.05.2015.
Pavol Paulovič
starosta obce
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