OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VZN č. 1/2017
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Partizánska Ľupča

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči dňa 16.10.2017, pod číslom :
5/2017/A/n
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Partizánska Ľupča dňa : 16.10.2017
VZN zvesené z úradnej tabule obce Partizánska Ľupča dňa : 31.10.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.11.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na základe 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 v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Partizánska Ľupča

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradiť
plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej
kampane umiestňovať volebné plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania volebných
plagátov na týchto vyhradených miestach.

§2
Vymedzenie pojmov
(1)

Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany,
politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích
strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti,
cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu

(2)

Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo
dňom konania volieb.

(3)

Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, aj
letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propaguje vo
voľbách kandidujúci subjekt.

(4)

Údržbu obecných plôch slúžiacich na lepenie plagátov a oznamov zabezpečuje Obecný
úrad v Partizánskej Ľupči, prostredníctvom svojho Referátu správy majetku obce
Obecného úradu v Partizánskej Ľupči.

§3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Na verejných priestranstvách na území obce Partizánska Ľupča je dovolené v čase volebnej
kampane umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách:
-

Plocha pred Obecným úradom Partizánska Ľupča
Dve plochy vo vchode Obecného úradu Partizánska Ľupča
Informačné tabule na námestí obce pri novinovom stánku

§4
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
(1)

Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v § 3 tohto VZN umiestnia v súlade so
zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.

(2)

Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú k dispozícii po celý čas volebnej
kampane.

(3)

Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci
subjekt sám a na svoje vlastné náklady.

(4)

Kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje
volebné plagáty z vyhradených plôch. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov
nesie príslušný kandidujúci subjekt.

(5)

V prípade, že výlep nebude odstránený v lehote stanovenej podľa bodu 4, zabezpečí
jeho odstránenie Obecný úrad v Partizánskej Ľupči, na náklady subjektu, ktorý ho
uskutočnil, príp., v koho mene sa uskutočnil.

(6)

Zakazuje sa poškodzovanie a prelepovanie plagátov iných subjektov.

(7)

Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok
umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie
podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v
súlade s platnou právnou úpravou.

§5
Sankcie
(1)

Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

(2)

Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom sa
podľa § 27b) ods. 1) písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov považuje za správny delikt, za ktorý obec môže uložiť pokutu do
6.638 EUR.

(3)

Výnos pokút sú príjmom obce Partizánska Ľupča.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Partizánska
Ľupča dňa 16.10.2017.

(2)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča .

(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.11.2017.

V Partizánskej Ľupči dňa 16.10.2017

.......................................
Ľubomír Frič
Starosta obce

