Obec Kráľová pri Senci
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v súlade s § 6 zák. SNR 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 vydáva pre územie Obce Kráľová pri Senci VZN

číslo 3/2017
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Kráľová pri Senci týmto VZN č. 3/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách (ďalej len „VZN č. 3/2017“) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
2. Vyhradená plocha zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického
hnutia,2) 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.
Článok 3
Určenie výlepových plôch
1. Obecné výlepové plochy sú umiestnené nasledovne:
Kráľová pri Senci
Obecná tabuľa - Hlavná cesta oproti kostolu
Bodov
Obecná tabuľa
Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám rovnosti a
vyhradená plocha bude rozdelená v rovnakom pomere pre všetky kandidujúce subjekty.
2. V prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov bude priestor na umiestňovanie volebných
plagátov rovnaký pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja a osobitne pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby predsedu
samosprávneho kraja. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná
obec až potom, čo jej budú volebnou komisiou samosprávneho kraja doručené zoznamy
zaregistrovaných kandidátov. Až potom bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere
podľa počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa
počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Takto vyhradená
plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do skončenia volebnej kampane. Ak
kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na
umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť
volebný plagát iného kandidáta.
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3. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci subjekt sám a na
svoje vlastné náklady.
4. Počas volebnej kampane možno vylepovať plagáty na verejných priestranstvách len na miestach
vyhradených obcou, v súlade s čl. 3 tohto VZN, podľa pokynov poverených pracovníkov Obecného
úradu v Kráľovej pri Senci.
5. 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.
6. V prípade, že výlep nebude odstránený v lehote stanovenej podľa bodu 4, zabezpečí jeho odstránenie
Obecný úrad v Kráľovej pri Senci, na náklady subjektu, ktorý ho uskutočnil, príp., v koho mene sa
uskutočnil.
7. Zakazuje sa poškodzovanie a prelepovanie plagátov iných subjektov.
Článok 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 uloží pokutu do 6.638,-Eura.
3. Výnos pokút sú príjmom Obce Kráľová pri Senci.
Článok 6
Správa vyhradených plôch
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: a) hlavný kontrolór obce, b) zamestnanci
Obce Kráľová pri Senci, c) poslanci Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci, d) členovia
komisií OZ Kráľová pri Senci. Zistené porušenia tohto VZN oznamujú na Obecnom úrade v
Kráľovej pri Senci.
Článok 7
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN číslo 2/2010), a nasledovný VZN dodatok
č.1 10/2015.
Článok 8
Účinnosť
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia OZ Kráľovej pri Senci..

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.6.217
VZN schválené obecným zastupiteľstvom Kráľová pri Senci dňa 13.7.2017 číslo 298/OZ-2017 .

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

