Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021
Číslo: 2
Obec Valaská

Výtlačok č.: 1

Obec Valaská na základe § 6 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 217 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade
s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o zákone 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
Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská
o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”).
Návrh VZN:
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písomne na adresu Obecný úrad
Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
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na
adresu:
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

18. 06. 2021
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24. 6. 2021
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská
o umiestňovaní volebných plagátov na území obce (ďalej len „nariadenie”)
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
1. Toto nariadenie upravuje osobitný postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii
a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
v obci v čase volebnej kampane:
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
b) pre voľby do Európskeho parlamentu,
c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
e) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1.

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.

2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané materiály,
letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
Článok 3
Umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len “politická strana“) ich koalície alebo
jednotliví kandidáti môžu počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
verejných priestranstvách obce len na miestach určených. Obec Valaská vyhradila plochu
kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov. Účelová plagátová plocha,
informačný panel, je umiestnený:
a) pred budovou Obecného úradu na Námestí 1. mája č. 460
b) v materskej časti obce, oproti Požiarnej zbrojnice
c) v miestnej časti Piesok, pri autobusovej zastávke oproti KOBOK-u
2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci je
zakázané. Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré
sú majetkom alebo sú v správe obce, na stĺpoch verejného osvetlenia.
3. Reálne vyhradenie plochy kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii
politických strán a politických hnutí, kandidátovi na prezidenta a nezávislému kandidátovi
(ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha,
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ktorá je označená číslom. Obec v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom
plochy na vylepovanie volebných plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet
zaregistrovaných kandidujúcich subjektov príslušným orgánom
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho
parlamentu Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
b) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja,
c) pre voľby do orgánov samosprávy obcí miestnou volebnou komisiou. V uvedenom
prípade zverejní obec zoznam na úradnej tabuli a webovej stránke obce:
www.valaska.sk
d) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky predsedom Národnej rady Slovenskej
republiky
4. Číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov
a) v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je
totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu
zverejneného štátnou komisiou,
b) v prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych
krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí sa určí v závislosti od abecedného poradia
jednotlivých kandidujúcich subjektov.
Článok 4
Povinnosti kandidujúceho subjektu
1. Politická strana, koalícia alebo jednotliví kandidáti môžu umiestniť volebné plagáty len na
miesta, ktoré obec vyhradí pre politickú stranu, koalíciu alebo jednotlivých kandidátov.
Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci subjekt
sám a na vlastné náklady. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný
kandidujúci subjekt.
2. Kandidujúci subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje plagáty, je
povinný rešpektovať zásadu rovnosti všetkých kandidátov. Takto vyhradená plocha bude
k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do skončenia volebnej kampane, bez
ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného plagátu využije,
alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na
umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je
možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
3. Kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na vyhradených
plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich odstránenie. Ak sa tak
nestane, obec vyzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v náhradnom termíne a to do 15
dní od doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom termíne nebudú plagáty odstránené, obec ich
odstráni na vlastné náklady, ktoré budú prefakturované kandidujúcemu subjektu.
Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
Článok 5
Priestupky a sankcie
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1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 46 zákona
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť fyzickej
osobe uložená pokuta až do výšky 33 Eur.
2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 Eur.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení o vylepovaní volebných plagátov sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej dňa 23. júna 2021, uznesením č. 36/2021
2. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov nadobúda účinnosť 15-tym
dňom od jeho vyvesenia.
3. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1988 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
plagátov v čase volenej kampane.

Vo Valaskej dňa 24. júna 2021
................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce Valaská
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