OBEC ŠENKVICE
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na základe ust. § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1
a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
a v zmysle
§ 16 zákona č. 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 vydáva tento

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠENKVICE
Č. 4/2017,
O VYHRADENÍ MIESTA A USTANOVENÍ PODMIENOK
NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH POČAS VOLEBNEJ
KAMPANE

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Šenkvice č. 4/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n), § 6, § 11 ods. 4, písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16
zákona č. 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), sa dňa 29.06.2017, uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

§1
Predmet úpravy
(1)

Predmetom tohto VZN Obce Šenkvice (ďalej len „VZN Obce“) je vyhradiť plochy
a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách obce Šenkvice počas volebnej kampane pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „volebné
plagáty“) pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán
a nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo voľbách a v iných prípadoch, ak
tak ustanoví osobitný zákon.
§2
Podmienky, plochy a zásady určené na umiestňovanie volebných plagátov
na území Obce Šenkvice počas volebnej kampane

(1)

Politické strany, politické hnutia a ostatné subjekty, ktoré sú registrované
podľa osobitého zákona, ktorým je Obec Šenkvice (ďalej len „Obec“) povinná
vymedziť plochy na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách, sú oprávnené volebné plagáty umiestniť na miestach, ktoré
určí Obec.

(2)

Pre účely volebnej kampane (§1) sa určujú tieto miesta na umiestňovanie
volebných plagátov:
a)
priestor na Námestí Gabriela Kolinoviča.

(3)

Obec v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradí pre každý
kandidujúci subjekt rovnakú plochu na paneloch na umiestňovanie volebných
plagátov.

(4)

Miesto, ktoré je Obcou určené na umiestňovanie volebných plagátov, bude
rozdelené v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov
v príslušných voľbách.

(5)

Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na konkrétne pre
neho označené miesto na panely.

(6)

V prípade, že kandidujúci subjekt nevyužije právo na umiestnenie volebného
plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, zostane miesto
určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt
prázdne. Toto miesto nie je možné využiť na umiestnenie volebných plagátov
iných kandidujúcich subjektov.

(7)

Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov sú kandidujúcim
subjektom poskytnuté počas volebnej kampane bezodplatne. Počas volebnej
kampane si umiestňovanie volebných plagátov zabezpečuje každý subjekt sám
na vlastné náklady.
§3
Obsah volebných plagátov

(1)

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.

(2)

Obsah volebných plagátov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a musí byť
v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR.
§4
Záverečné ustanovenia

(1)

Kontrolu tohto VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce Šenkvice a poverení
zamestnanci Obce Šenkvice.

(2)

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce Šenkvice (www.senkvice.org) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(3) Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokovalo toto všeobecné záväzné
nariadenie na zasadnutí dňa 29.06.2017 a schválilo ho uznesením číslo
č. 9-III./OZ/2017.
(4)

Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Šenkviciach a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Šenkvice. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN
prístupné na Obecnom úrade v Šenkviciach.
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