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Obecné zastupiteľstvo v Buzitke v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR, úplné
znenie, § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27
zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z.z.
o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Obce Buzitka o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) vymedzuje miesta na
vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Buzitka počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb, referend a hlasovaní
(ďalej len voľby).
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetku agitačnú činnosť uskutočňovanú vylepovaním,
vyvesovaním pomocou reklamných, propagačných a informačných zariadení.
3. Pod agitačnou činnosťou sa rozumejú všetky agitačné materiály uskutočňované
písomnou, obrazovou, svetelnou, zvukovou a figurálnou (trojrozmernou) formou.
Čl. 2
VYMEDZENIE POJMOV
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický
subjekt (politická strana, hnutie, alebo koalícia), petičný výbor zastupujúci
kandidáta na funkciu prezidenta SR, alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené, alebo písané
materiály, aj letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré
svojim obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.
Čl. 3
MIESTA NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
1. Obecné zastupiteľstvo pre účely volebnej kampane určuje oprávneným subjektom,
na umiestňovanie a vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
„Oznamovacie tabule OcÚ “.

2. V záujme udržania verejného poriadku, estetizácie verejných priestranstiev v obci
sa zakazuje vylepovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na iných miestach
ako sú oznamovacie tabule. V prípade porušenia tohto ustanovenia je kandidujúci
subjekt povinný bezodkladne odstrániť volebný plagát na vlastné náklady.
Čl. 4
POVINNOSTI KANDIDUJÚCICH SUBJEKTOV
1. Kandidujúci subjekt je povinný najmenej 15 dní pred začatím volebnej kampane
uplatniť si nárok na plagátové plochy uvedené v Čl. 3 ods. 1 tohto nariadenia.
2. Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie
volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci sám
a na svoje náklady. Samotné poskytnutie plochy je počas volebnej kampane
bezplatné.
3. Kandidujúci subjekt je povinný využiť len plochu vyčlenenú obcou v zmysle čl. 3
ods. 1 tohto a je povinný volebný plagát upraviť tak, aby nezasahoval do vedľajšej
plochy, vyčlenenej inému kandidujúcemu subjektu.
4. Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty z plošných plagátových
plôch určených v Čl. 3 ods.1 tohto nariadenia do 15 dní od skončenia volebnej
kampane a to na vlastné náklady. Pri nedodržaní tejto podmienky bude
kandidujúci subjekt obcou písomne vyzvaný na odstránenie volebného plagátu.
Čl. 5
SANKCIE
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 a 47
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Starostka obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým
osobám uložiť pokutu až do výšky 6.638,- EUR v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení zmien a doplnkov.
Čl. 6
KONTROLA DODRŽIAVANIA USTANOVENÍ
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení nariadenia vykonávajú poverení pracovníci OcÚ,
poslanci OZ a kontrolór obce.
Čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Buzitke dňa 08.02.2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli.
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Helena Ševčíková
starostka obce

