Všeobecne záväzné nariadenie
obce Málaš
číslo 2/2015
__________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Málaši podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 toto

všeobecne záväzné nariadenie
o vyhradení miesta a plochy na umiestňovanie volebných plagátov

Čl. 1.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje postup
kandidujúcich politických strán, politických hnutí a ich koalícií /ďalej len politické
strany/ pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase
vysielania politickej reklamy.
2. Časom vysielania politickej reklamy sa rozumie obdobie začínajúce 21 dní
predo dňom volieb.
Čl. 2.
Určenie a označenie plôch na verejných priestranstvách
1. Obecné zastupiteľstvo určuje kandidujúcim politickým stranám a politickým
hnutiam alebo ich koalíciám na vylepovanie volebných plagátov v obci toto vývesné
miesto:

- vývesná tabuľa na oplotení Materskej školy, Málaš 165 – vývesná tabuľa je označená
nápisom ,, POLITICKÁ REKLAMA “
/popis vývesného miesta, označenie miestnym názvom, súpisným číslom, pomenovaním
objektu a pod./

-22. Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu určí obec
na základe zásady rovnosti a na základe uplatnenej požiadavky politickej strany, hnutia
alebo ich koalície najneskôr deň pred začatím vysielania politickej reklamy.
3. Vylepovanie volebných plagátov počas politickej reklamy mimo určenej plochy
sa zakazuje.
Zdôrazňuje sa zákaz vylepovať volebné plagáty:
-na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia
- do výkladov obchodov, prevádzkární a iných verejne prístupných zariadení,
-na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom,
/ rozvodné skrine elektrického, telekomunikačného a plynového vedenia, verejné
telefónne búdky, prístrešky zástavok, úradne tabule pred obecným úradom a pod./
4. Na politickú reklamu nemožno využívať miestny rozhlas
oznamovania volebných zhromaždení.

s výnimkou

Čl. 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany, hnutia, a ich koalície
1. Kandidujúca politická strana, hnutie alebo ich koalícia je povinná pred
začatím obdobia volebnej politickej reklamy /najneskôr deň vopred/ oznámiť
na obecnom úrade požiadavku na určenie miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov.
2.

Kandidujúca politická strana, hnutie alebo ich koalícia je povinná po
uplynutí času politickej reklamy odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej
plochy najneskôr do 10 dní po vyhlásení volebných výsledkov.

3. V prípade, že kandidujúca politická strana, hnutie alebo ich koalícia nebude
postupovať spôsobom uvedenom v ods. 2, zabezpečí odstránenie volebných plagátov
obec na náklady príslušnej politickej strany.
Čl. 4.
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohoto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti
verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
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2. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateľ, môže starosta obce podľa § 27b ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky
6638.-€.
Čl. 5.
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 18. 11. 2015 a s
účinnosťou VZN dňom 03. 12. 2015

Karol Streda, starosta obce
.
VZN bolo zverejnené od 19. 11. 2015 do 04. 12. 2015

