
Všeobecne záväzné nariadenie obce Považany
 č.3/2015

 ktorým sa vyhradzuje miesto a ustanovia 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 v obci Považany

     Obecné zastupiteľstvo v Považanoch v zmysle § 6 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 16  zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej
kampani  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  85/2005  Z.z.  o politických  hnutiach  v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o volebnej kampani“)     

v y d á v a

pre OBEC   P O V A Ž A N Y

všeobecne záväzné nariadenie

ktorým  sa  vyhradzuje  miesto  a ustanovia  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 v obci Považany.

Čl. I.
Predmet nariadenia 

1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“)   vyhradzuje  miesto  na
vylepovanie plagátov a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
na  verejných  priestranstvách  obce  Považany  počas  volebnej  kampane
zaregistrovaných  kandidátnych  listín  pri  voľbách   do  národnej  rady  Slovenskej
republiky, voľbách do európskeho parlamentu,  voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí.

2.   Volebná  kampaň  na  účely  tohto  VZN  je  akákoľvek  činnosť  politickej  strany,
politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích
strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a
programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa
tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.

3. 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 ) Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.



Čl. II. 
Miesto na vylepovanie volebných plagátov    

1. Miestom určeným na vylepovanie volebných plagátov v obci Považany je :

- plocha pri autobusovej zastávke v časti obce Kríž n/V.

2. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.  

3. Na iných miestach v obci je vylepovanie volebných plagátov zakázané.

Čl. III. 
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

Považany počas volebnej kampane     

1. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec Považany
vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. 

2. Následne sa vyhradená plocha rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
subjektov a jednotlivé rozdelené plochy sa číselne označia.

3. Politický subjekt umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim
sa s vyznačeným číslom určeným jej kandidátnej listiny.

4. Vyhradená plocha bude k dispozícií kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej
kampane, bez ohľadu či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného
plagátu využije, alebo nie. 

5. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na  umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche v zmysle  v Čl. II bod 1. tohto VZN, ostane jeho miesto určené na
umiestnenie  volebného  plagátu  prázdne  a  nie  je  ho  možné  použiť  na  umiestnenie
volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov. 

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa VZN č.  1/2009  o vymedzení  miest  na vylepovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane.

2. Návrh  VZN  obce  č.  3/2015  vyvesený  na  úradnej   tabuli  OcÚ  od   09.11.2015
do 25.11.2015.

3. Obecné  zastupiteľstvo  obce  Považany  sa  uznieslo  na  vydaní  tohto  všeobecne
záväzného nariadenia uznesením č. 86/2015  dňa 26.11.2015. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......................

V Považanoch dňa 27.11.2015  Mgr. Eva Ninisová
      starostka obce



                                                                 
                                                                                                 


