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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Somotor  č. 1 /2015
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov 

na území obce Somotor

Obecné zastupiteľstvo obce Somotor na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)    zákona
č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  sa  u z n i e s  l o  na tomto
všeobecne záväznom nariadení   (ďalej len „VZN“).

§ 1
Úvodné ustanovenie

1 Týmto nariadením sa vyhradzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov zmysle §16 zákona
181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.o  politických
stranách  a  politických  hnutiach  v  znení  neskorších  predpisov  počas  volebnej  kampane  pre
voľby:

a do Európskeho parlamentu 
b do Národnej rady SR 
c do orgánov samosprávnych krajov 
d do orgánov samosprávy obcí 

2 Ustanovenia tohto VZN sa môžu primerane použiť aj  na umiestňovanie volebných plagátov
počas kampane pred referendom  a na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred
voľbou prezidenta Slovenskej republiky 

§ 2
Vymedzenie pojmov

1 Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická
strana  alebo  hnutie  alebo  ich  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,  letáky,
oznamy,  prospekty,  samolepky  alebo  iné  materiály,  ktoré  svojím  obsahom  propagujú  vo
voľbách kandidujúci subjekt. 



§ 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov

1 Kandidujúci  subjekt  môže  počas  volebnej  kampane  umiestňovať  volebné  plagáty  na
vyhradených miestach na verejných priestranstvách  obce.

2 Na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na  území  obce  Somotor  sú  zriadené  vyhradené  plochy
nasledovne:  

             a)  úradná tabuľa pred budovou obecného úradu     

             b) vývesná tabuľa na autobusovej zastávke v časti obce Véč

             c) vývesná tabuľa na autobusovej zastávke v časti obce Nová Vieska pri Bodrogu

3 Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách v obci je zakázané.

4 Na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na  informačných  a reklamných  zariadeniach,  na
vonkajšej alebo vnútornej strane  súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo
vlastníctve právnických osôb  sa toto VZN nevzťahuje.

§ 4
Zabezpečenie zásady rovnosti

1 Obec zabezpečí  rozdelenie plagátových plôch určených pre vylepovanie volebných plagátov
podľa  počtu  kandidujúcich  subjektov  a ich  očíslovanie  tak,  aby  každá  plocha  zodpovedala
zásadám rovnosti.  Plochy budú poskytnuté v poradí, v akom bude zostavená kandidátna listina.

2 Kandidujúci subjekt môže  umiestniť volebné plagáty  na plochu označenú číslom zhodujúcim
sa s číslom určeným jej kandidátnej listine.

3 Takto vyhradená plocha bude musieť byť k dispozícii zaregistrovaným stranám až do skončenia
volebnej  kampane,  bez  ohľadu  na  to,  či  kandidujúci  subjekt  svoje  právo  na  umiestnenie
volebného plagátu využije, alebo nie.

4 V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného
plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.  Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie
volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.

§ 5
Vylepovanie plagátov a údržba plôch  určených na vylepovanie plagátov

1 Vylepovanie  a  údržbu  volebných  plagátov  počas  volebnej  kampane  na  plochách
vyhradených týmto VZN  zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje náklady.

2 Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.



§ 6
Sankcie

1 Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Toto  VZN  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom   v  Somotore   dňa  15.12.2015
uznesením číslo 143/2015 a nadobúda účinnosť 15.  dňom odo dňa vyvesenia na úradnej
tabuli obce Somotor.

2. Nadobudnutím   účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2014 o miestach na vylepovanie
volebných plagátov na území obce Somotor.

   Ján Juhász
starosta obce


