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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valča
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií
na území obce Valča
Obec Valča podľa § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, podľa § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov, podľa § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z.
o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.
Čl. 1
Účel nariadenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
(ďalej len „VZN“), prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej kampane upravuje
postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri
umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v
obci Valča v čase volebnej kampane.
2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo
nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na
prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou
umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách
obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní ustanovuje platná legislatíva SR.

Čl. 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty, prípadne iné nosiče informácií v čase volebnej kampane možno
len na miestach vyhradených v súlade s týmto VZN.
2. Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane sú vyhradené miesta na
umiestňovanie volebných plagátov rozmiestnené na verejnom priestranstve na území obce
Valča nasledovne:
- vývesné tabule pred Jednotou
3. Plocha pre účely umiestnenia volebných plagátov bude rozdelená tak, aby rozdelenie
zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícii a nezávislých
kandidátov.

Čl. 3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo koalície a nezávislého kandidáta
1. Každá kandidujúca politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát, ktorý má záujem o
vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov, je povinný počas volebnej kampane,
požiadať obec o vyhradenie plochy na umiestnenie volebných plagátov.
2. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných plagátov
si počas volebnej kampane zabezpečuje politická strana alebo koalícia alebo nezávislý
kandidát.
3. Umiestňovanie volebných plagátov v obci Valča na iných ako v tomto VZN určených
miestach je zakázané.
4. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a za ich včasné odstránenie v súlade s platnou
legislatívou má každá politická strana alebo koalícia alebo nezávislý kandidát, ktorí použili
týmto VZN vymedzené plochy na umiestnenie volebných plagátov.
Čl. 4
Kontrola dodržiavania ustanovení
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- starosta Obce
- poverení zamestnanci Obce
- poslanci obecného zastupiteľstva Obce

Čl. 5
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. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

JUDr. Mária Ondráčková,
starostka obce

