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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Trakanoch podľa § 6 ods. 1) zákona SNR č. 396/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Z.z. 181/2014 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 toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“)

Prvá časť
Úvodné ustanovenie
§ 1
Predmet úpravy
Toto Všeobecné záväzné nariadenie upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miesta
na verejnom priestranstve na území obce určeného na vylepovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií počas zákonom stanovenej volebnej kampane politických strán,
hnutí, koalícií politických strán ( ďalej len strany ), petičných výborov a nezávislých
kandidátov (ďalej len NEKA), pre voľby územnej samosprávy , Národnej rady SR,
samosprávnych krajov, Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda.
Druhá časť
Všeobecné ustanovenie
§ 2
Organizácia vylepovania volebných plagátov

1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty a iné nosiče
informácií len členovia strany, ktorých členovia kandidujú vo voľbách, petičné výbory
a NEKA, respektíve osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov.
2. Strany, petičné výbory a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na
plnenie práv a povinností vyplývajúcich z toho VZN.
3. Vylepovanie plagátov a iných nosičov na určených miestach organizuje správca
vylepovacích miest.
4. Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Obecný úrad vo Veľkých Trakanoch.

§3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Strany, petičné výbory a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty a iné nosiče
informácií na verejných priestranstvách len na plochách osobitne určených na
vylepovanie plagátov a iných nosičov informácií (ďalej len vylepovacie plochy).
2. Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany, kandidátov petičných
výborov a NEKA, ktorí kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré
informujú o referende. Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.
3. Na území Obce Veľké Trakany môžu strany, kandidáti petičných výborov a NEKA
vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na úradnú tabuľu umiestnenú pred
Obecným úradom, pred Slovenskou poštou

a na drevenú tabuľu umiestnenú pri

obecnej autobusovej zastávke, ďalej na Trakanskej kolónii, na betónový stĺp
umiestnený pri autobusovej zastávke.
4. Po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátov

obec vyhradenú

plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov. Kandidujúci
subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa
s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine. 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. Ak miesto určené a označené pre konkrétny kandidujúci
subjekt nebude ním využité, takéto miesto zostane prázdne.
5. Vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na iných miestach
verejných priestranstiev je neprípustné.
6. Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na brány
domov, stena budov vo verejnom vlastníctve, na autobusové zástavky a stĺpy
verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.

§4
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Politické strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktoré vylepili volebné
plagáty a iné nosiče informácií sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty
odstrániť na vlastné náklady.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže obec uložiť sankciu podľa osobitného
predpisu7
3. Zmeny tohto VZN schvaľuje zastupiteľstvo 4 / 6 poslancov prítomných na zasadnutí.
4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.novembra 2015,
uznesením č. 78/2015 a účinné 12.12.2015.

József Kopasz
starosta obce

____________________
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Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a § 13 ods. 9 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

