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Obec Koplotovce podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koplotovce č. 8/2015
o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na
území obce KOPLOTOVCE
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území
Obce Koplotovce tak, aby vymedzená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich
politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán alebo politických hnutí a nezávislých
kandidátov (ďalej len „kandidujúci subjekt“).
2. Volebná kampaň pre účely tohto VZN je činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície
politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán podľa § 8 zákona č.181/2014 Z.z. ,
formou umiestňovania plagátov poprípade iných nosičov informácií na verejných priestranstvách
obce.
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
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Obec označí miesta na umiestňovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne
známym počet vo voľbách zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
2. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré obec určí a označí práve
pre tento kandidujúci subjekt.
3. Ak miesto určené a označené pre konkrétny kandidujúci subjekt nebude ním využité, takéto miesto
zostane voľné a obec ho nemôže určiť na umiestnenie volebných plagátov pre iný kandidujúci
subjekt.

§3
Vymedzenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
1. Volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je
možné umiestniť (vylepiť) iba na obecnom informačnom stojane (úradnej tabuli), ktorá sa
nachádza v strede obce.
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2. Vylepovať plagáty a iné nosiče informácií môžu iba kandidujúce subjekty. Kandidujúce subjekty sa
považuje za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto VZN.
3. Vylepovanie plagátov organizuje správca vylepovacích miest – Obecný úrad Koplotovce
4. Ak nie je vylepovacie miesto určené pre príslušný kandidujúci subjekt, osoby vylepujúce plagáty
musia požiadať správcu vylepovacích miest o pridelenie vylepovacej plochy.
5. Umiestnenie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev na území obce je
zakázané.
6. Je zakázané umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na budovy a plochy, ktoré
nie sú týmto VZN určené na tento účel. Zdôrazňuje sa zákaz umiestňovať volebné plagáty a iné
nosiče informácií na:
a) stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a na stĺpy verejného osvetlenia
b) na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom, napr. rozvodné
skrine, verejné telefónne búdky, verejnú zeleň, nádoby na odpad, autobusové
zastávky a pod.
7. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií z vnútornej strany výkladov
obchodných, administratívnych a iných prevádzok, na balkónoch a terasách obytných a iných budov
je vecou dohody príslušného subjektu s majiteľom resp. prevádzkovateľom týchto zariadení.

§4
Podmienky umiestňovania (vylepovania) volebných plagátov a iných nosičov informácií
1. Obec poskytuje bezplatný nájom plochy obecných informačných stojanoch jednotlivým kandidujúcim
subjektom počas volebnej kampane.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov informácií majú jednotlivé kandidujúce
subjekty.
3. Umiestňovanie (vylepovanie) volebných plagátov a iných nosičov informácií ako aj údržbu plôch
určených na umiestňovanie si počas volebnej kampane na určenej ploche na informačnom stojane
zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
4. Po skončení volebnej kampane sú kandidujúce subjekty, ktorých plagáty a iné nosiče informácií boli
umiestnené na určených miestach, povinné bezodkladne tieto plagáty a iné nosiče informácií
odstrániť.
5. V prípade, že kandidujúci subjekt nebude postupovať spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku,
obec zabezpečí odstránenie volebných plagátov a iných nosičov informácií na náklady príslušného
kandidujúceho subjektu.
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§5
Kontrola
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
poverení zamestnanci obecného úradu a
hlavný kontrolór obce

§6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/ 1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33 eur.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže
starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.
4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Koplotovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach dňa .........................
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Koplotovciach
V Koplotovciach , dňa ....................

Ing. Jozef Števík
starosta obce

