Obec Veterná Poruba
_______________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016

o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
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Obec Veterná Poruba, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení vznp. a na základe § 16 zák. 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 vznp.
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná Poruba
počas zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č. 180/2014
Z. z.., ., na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4, písm. g) zákona o obecnom zriadení uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Veterná Poruba.
ČASŤ PRVÁ
Článok 1
Základné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyhradzuje samospráva obce Veterná
Poruba miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Veterná Poruba počas volebnej kampane pre voľby podľa zákona
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 2
Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok
1) Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej
kampane sú vyhradené miesta
- úradná tabuľa Obce Veterná Poruba pri autobusovej zastávke.
2) Umiestňovanie volebných plagátov (max. veľkosti A5) si zabezpečuje kandidujúci subjekt na
vlastné náklady, pričom o vyvesenie volebného plagátu je povinný požiadať Obec Veterná Poruba,
ktorej pracovníčka bezodkladne zabezpečí vyvesenie volebného plagátu na mieste určenom v bode
1) tohto článku.
3) Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na vylepovanie plagátov.
Vzhľadom na možnosti obce, veľkosť úradnej tabule a počet kandidujúcich subjektov bude rozvrh
plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto článku určený obcou Veterná Poruba bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa jej stane známym oficiálne zverejnenie celkového počtu
kandidujúcich subjektov pre jednotlivé druhy volieb tak, aby vyhradené plochy zodpovedali
zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Rozvrh plôch bude prvým dňom volebnej kampane
vyvesený na úradnej tabuli obce Veterná Poruba, na internetovej stránke obce Veterná Poruba a
bude k dispozícii aj na Obecnom úrade vo Veternej Porube.
4) Volebné plagáty budú pracovníčkou obce odstránené z úradnej tabule ihneď po skončení
volebnej kampane.
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5) Lepiť plagáty na sklo úradnej tabule, na steny autobusovej zastávky či inú plochu v obci je
zakázané.
Článok 3
Zodpovednosť
Za dodržanie povinnosti ustanovenej v článku 2, ods. 2, 3 a 5 zodpovedá kandidujúci subjekt.
Článok 4
Sankcie
1) Za porušenie povinností uložených v článku 2 a 5 môže obec uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 1 000 eur.
2) Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho
konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.
3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veterná Poruba č. 1/2016 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Veternej Porube dňa 27.1.2016 uznesením č. 6/2016.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Veterná Poruba č. 1/2016 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Veterná Poruba
3) Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 4/2013 o určení plôch na vylepovanie
plagátov v rámci volebnej kampane.

PhDr. Desana Stromková, v.r.
starostka

Nariadenie vyvesené: 28.1.2016
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