Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice
č. 4 /2014
o určení plagátovacích plôch pre volebné kampane na území obce Raslavice
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach na základe príslušných právnych ustanovení, v zmysle
§ 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov za účelom zabezpečenia zásady rovnosti pri umiestňovaní volebných plagátov
počas volebných kampaní a v zmysle:
§ 30 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
§ 24 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
§ 19 ods. 7 zák. Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu,
§ 27 ods. 2 zák. Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/2001 Z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov a podľa predpisov,
zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje postup vylepovania volebných plagátov kandidujúcich politických
strán, hnutí a ich koalícií a nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách a referende
(ďalej len „kandidujúci subjekt“), na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
2. Časom volebnej kampane alebo kampane pred referendom sa rozumie obdobie pred
konaním volieb alebo referenda, ktoré je upravené v osobitných právnych predpisoch.
3. Pre účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý prezentuje
politickú stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a politických hnutí, ich
kandidátov alebo nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách, alebo plagát, ktorý
presviedča za určitý spôsob hlasovania v referende.
§2
Určenie plagátovacích plôch a spôsob výlepu plagátov
1. Obec Raslavice pre účely volebnej kampane určuje kandidujúcim subjektom na
vylepovanie volebných plagátov tieto plagátovacie plochy v obci:
a) Plagátovacia betónová plocha (stĺp) pred nákupným strediskom na ul. Hlavná
b) Tabuľa na ul. Toplianska na križovatke s ul. Hlavnou a (oproti Obecnému úradu)
c) Tabuľa na parkovisku pri predajni Mirjana
d) Tabuľa pred polyfunkčným domom na Hlavnej ulici
2. Obec vyhradenú plochu na umiestnenie volebných plagátov rozdelí tak, aby jej využívanie
zodpovedalo zásade rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých
kandidátov.

3. Pred umiestnením volebných plagátov politickou stranou, koalíciou alebo nezávislým
kandidátom je potrebné ohlásenie na tunajšom obecnom úrade.
4. Plagátová plocha sa vymedzuje pre všetky politické strany, koalície a nezávislých
kandidátov zdarma.
5. Propagácia na iných verejne prístupných objektoch a zariadeniach, teda vylepovanie
plagátov na čakárne, stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení,
dopravných značiek, koše a kontajnery na TKO, lavičky, kvetináče a na iných neurčených
miestach, ale aj iný spôsob propagácie (napr. používanie farieb, sprejov a pod.) sa v
katastrálnom území obce Raslavice zakazuje. Zakazuje sa svojvoľne vylepovať plagáty na
budovy, stavby, ploty a na iné neurčené plagátovacie plochy, viditeľné z verejných
priestranstiev.
6. Mimo určených plagátovacích plôch možno umiestňovať plagáty iba so súhlasom vlastníka
(užívateľa) objektu.
§3
Vysielanie infokanála a obecného rozhlasu
Infokanál šírený v rámci obecnej KDS a obecný rozhlas nebudú využívané pre volebnú
kampaň, alebo kampaň pre referendum.
§4
Oficiálna internetová stránka obce
Oficiálna internetová stránka obce www.raslavice.sk nebude využívaná pre volebnú kampaň,
alebo kampaň pre referendum.
§5
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo hnutia
Každý kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní od skončenia volebnej kampane nalepené
plagáty na určených plagátovacích plochách odstrániť. V prípade neodstránenia materiálov
na volebnú agitáciu, odstráni tieto obec Raslavice na náklady kandidujúceho subjektu.
§6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať obecný kontrolór.
2. Porušenie tohto VZN je riešené zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
3. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2014 o určení
plagátovacích plôch pre volebné kampane na území obce Raslavice dňa 10.10.2014,
uznesením č. 48/2014.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli obce Raslavice.
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