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Obecné zastupite stvo obce Ve ké Blahovo na ust. § 30 ods. 10 zákona SNR . 346/1990 Zb.
o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov, a pod a ust.§ 6 ods. 1
zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
. 3/2010
o umiest ovaní volebných plagátov a iných nosi ov
informácií na území obce Ve ké Blahovo
l. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Ú elom tohto nariadenia je upravi postup pri umiest ovaní a vylepovaní ( alej len
„umiest ovanie“) plagátov a iných nosi ov informácií na verejných priestranstvách po as volebnej
kampane pre vo by do orgánov samosprávy na území obce Ve ké Blahovo.
(2) Verejným priestranstvom pre ú ely tohto nariadenia rozumieme priestranstvo vymedzené ako
verejné priestranstvo vo Všeobecne záväznom nariadení obce Ve ké Blahovo o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady . 7./ 2008.
(3) V obci sa zakazuje umiest ovanie plagátov a iných nosi ov informácií na iných miestach
a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto všeobecne záväzným nariadením.

l. 2
Miesta na umiest ovanie plagátov a iných nosi ov informácií
(1) Na území obce Ve ké Blahovo je dovolené umiest ova plagáty a iné nosi e informácií
výlu ne na verejných priestranstvách, vymedzených týmto VZN.
Na tento ú el sa vymedzujú nasledujúce miesta a plochy:
1/ propaga ná tabu a pred kultúrnym domom
2/ autobusová zastávka na území obce
3/ plochy oplotenia areálu štadióna
(2) Na uvedených miestach majú kandidujúce politické strany, a kandidáti rovnaké právo na
vylepovanie plagátov. Na základe ustanovení zákonov o zásadách rovnosti kandidujúcich politických
strán a kandidátov má každá politiká strana a nezávislý kandidát na vymenovaných plochách
k dispozícií plochu, ktorá sa rovná podielu celkovej plochy jednotlivých plagátovacích plôch a po tu
kandidujúcich polit.strán, hnutí a koalícii a nezávislých kandidátov.
(3) Volebná kampa sa za ína 17 dní a kon í 48 hodín pred za iatkom volieb. Vedenie kampane
mimo ur eného asu je zakázané.
Umiest ova volebné plagáty a iné nosi e informácií na verejných priestranstvách môžu kandidáti a
politické strany 17 dní pred d om volieb a len na tých miestach, ktoré sú vyhradené týmto všeobecne
záväzným nariadením.
(4) Je zakázané vysiela alebo zverej ova informácie o kandidujúcich politických stranách,
a nezávislých kandidátov v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo
obrazom v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní, v hromadných informa ných prostriedkoch,
v budovách kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí 48 hodín pred
za iatkom volieb a v de volieb.
(5) Kandidujúce politické strany, nezávislý kandidát sú povinní najneskôr 25 dní pred za atím volieb,
tj.predo d om za atia volebnej kampane písomne oznámi starostovi obce ak uplat ujú nárok na
vylepovanie svojich volebných plagátov v obci. Na základe týchto oznámení starosta obce ur í
ve kos plochy pre jednotlivé kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov tak, aby tieto
zodpovedali zásadám rovnosti, teda, aby každá z nich mala rovnako ve kú plochu. Poradie
a konkrétne miesto na vylepovanie plagátov sa ur í žrebom.
Volebné plagáty, propaga né tabule a transparenty vylepené alebo umiestnené v rozpore s týmto
nariadením môže obec odstráni prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
(6) Obec je oprávnená kontrolova dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiest ovania
plagátov a iných nosi ov informácií na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok
stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou
úpravou.

l. 3
Spolo né a závere né ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schva uje Obecné zastupite stvo obce
Ve ké Blahovo.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupite stvo obce Ve ké Blahovo
d a 25.augusta 2010.
(3) Toto nariadenie nadobúda ú innos d om 9.sept.2010
Nadobudnutím ú innosti zárove zrušuje VZN obce Ve ké Blahovo .2/1998 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov na území obce Ve ké Blahovo.
Vo Ve kom Blahove d a 9.8.2010

Mária Böd k
starosta obce

