VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Šindliar dňa: 14.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016

Obec Šindliar v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 ustanovuje

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/ 2015

o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Šindliar

§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Šindliari na základe § 6 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 rozhodlo:
Všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a určuje plochy na umiestnenie
volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Šindliar počas volebnej kampane pre
voľby do:
• Národnej rady SR
• Európskeho parlamentu
• Orgánov samosprávnych krajov
• Orgánov samosprávy obcí

§2
Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov
1.

Obec Šindliar týmto VZN vyhradzuje kandidujúcim subjektom miesta a plochy, na
ktorých možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami
volebné plagáty a to:
a) na tabuli, ktorá je umiestnená na prevádzkovej budove obce Šindliar súp. č. 88.

§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1.

Obec na vyhradených miestach podľa § 2 tohto nariadenia vyhradenú plochu rozdelí
v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov po zaregistrovaní
kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a rozdelené plochy číselne označí.
Kandidujúca politická strana umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom
zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine.
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2.

Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. na umiestnenie volebných
plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

3.

Umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampani si zabezpečí kandidujúci
subjekt na vlastné náklady.

4.

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

5.

Umiestňovať plagáty na oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia a iné
verejné priestranstvá je zakázané.

6.

Kandidujúce subjekty sú povinné bezodkladne po ukončení volieb odstrániť vylepené
plagáty.

7.

Pri zistení nepovoleného umiestňovania plagátov mimo vyhradených plôch môže
starosta obce uložiť pokutu v súlade s osobitnou právnou úpravou.

§4
Záverečné ustanovenia
1.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šindliar sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Šindliari dňa 11.12.2015 uznesením č. 30/2015.

2.

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2009 o umiestňovaní propagačných zariadení a spôsobe nalepovania
volebných plagátov politických strán a politických hnutí počas volebnej kampane na
území Obce Šindliar.

3.

VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Šindliar nadobúda účinnosť
1. januára 2016.

V Šindliari dňa 11.12.2015

Ing. František Sedlák
starosta obce
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