Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kajal č. 4/2017
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie
predvolebných plagátov počas volebnej kampane
Obecné zastupiteľstvo obce Kajal podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia ( ďalej len ,.VZN");
Článok 1
Účel
Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta na umiestňovanie predvolebných plagátov
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, do Európskeho parlamentu, prezidenta, do
NR SR, starostov obcí a poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len plagátov) pre
politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a nezávislých kandidátov,
kandidujúcich vo voľbách a určiť podmienky vylepovania plagátov na území obce Kajal.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejnými priestranstvami na účely tohto nariadenia sa považujú všetky verejnosti
prístupné pozemky na území vo vlastníctve obce.
2. Plochami na vylepovanie plagátov sa rozumejú plochy na informačných
zariadeniach umiestnených na verejných priestranstvách na území obce.
3. Volebnými plagátmi na účely tohto nariadenia sa rozumejú obrázkové, textové
plagáty propagujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán
a nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo voľbách, alebo oznamy o konaní
predvolebných zhromaždení.
4. Za kandidujúci subjekt na účely tohto nariadenia sa rozumie kandidujúci politický
subjekt (politická strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor
zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
Článok 3
Plochy na vylepovanie plagátov

1. Na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane je na území obce Kajal určená
tabuľa pred obecným úradom, s.č. 20 a tabuľa autobusovej zastávky na rázcestí.
2. Vylepovanie plagátov na informačnú tabuľu si zabezpečuje kandidujúci subjekt sám
osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.
3. Využívanie plôch na informačných tabuliach v obci vyhradených na vylepovanie

musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán, hnutí a koalícií.
4 Prelepovanie a vylepovanie plagátov mimo vyhradených plôch je zakázané.
5 Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až
po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín resp.
po pridelení poradového čísla kandidátovi.
6. Po zverejnení čísiel bude vyhradená plocha rozdelená v rovnakom pomere podľa
počtu kandidujúcich subjektov. Jednotlivé rozdelené plochy budú číselne označené,
pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom
zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine, resp. s poradovým číslom kandidáta. Takto vyhradenú plochu kandidujúci subjekt môže, ale
nemusí využiť. Ak nevyužije, miesto ostane prázdne. Toto miesto nie je možné
použiť na umiestnenie volebných plagátov pre iných kandidujúcich subjektov.
Článok 4
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec, obecné zastupiteľstvo,
zamestnanci obecného úradu kajal.
2. Starosta obce môže za porušenie tohto nariadenia uložiť pokutu právnickej
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do výšky 6 638,00 euro podľa
§ 13 ods. 9 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predposov.
1. Obecné zastupiteľstvo v Kajale sa uznieslo na návrhu tohto VZN dňa 18.10.2017,
uznesením číslo: 46/2017.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Kajal.

