Všeobecne záväzné nariadenie obce Podtureň č. 7/2018
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň
Obec Podtureň, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
v súlade s ustanovením § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 16 zák. 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
sa uznieslo
na všeobecne záväznom nariadení, ktorým vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň počas
zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č. 180/2014 Z. z.
ČASŤ PRVÁ
Článok 1
Základné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) vyhradzuje samospráva obce Podtureň
miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
na území obce Podtureň počas volebnej kampane pre voľby podľa zákona 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 2
Vyhradenie miest a ustanovenie podmienok
1) Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej
kampane sú vyhradené miesta:
a) jedna informačná tabuľa umiestnená pred budovou súpisné číslo 164 (budova obecného
úradu)
b) informačná tabuľa umiestnená pred budovou súpisné číslo 75 (budova predajne COOP
Jednota)
c) vývesky na zastávkach autobusov
d) betónový stĺp pri autobusovej zastávke na ulici Nižný dvor
e) betónový stĺp pri št. ceste I/18 (oproti vjazdu na ulicu Hlavná)
2) Umiestňovanie volebných plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
Sprístupnenie informačných tabúľ je možné počas úradných hodín obecného úradu
zamestnancami obce.

-1-

3) Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na vylepovanie plagátov.
Rozvrh plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto článku určí obec Podtureň bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa jej stane známym oficiálne zverejnenie celkového počtu
kandidujúcich subjektov pre jednotlivé druhy volieb tak, aby vyhradené plochy zodpovedali
zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Rozvrh plôch bude prvým dňom volebnej kampane
vyvesený na úradnej tabuli obce Podtureň, na webovom sídle obce Podtureň a bude k dispozícii
aj na Obecnom úrade v Podturni.
4) Kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane odstrániť vylepené
plagáty na vlastné náklady.
5) Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp. ten, kto koná v
prospech kandidujúceho subjektu, povinný postupovať tak, aby svojím konaním a postupom
nepoškodil majetok Obce Podtureň. Po odstránení vylepených volebných plagátov je povinný
uviesť vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok
okolo vyhradeného miesta určeného na vylepovanie volebných plagátov.
Článok 4
Zodpovednosť
Za dodržanie povinnosti ustanovenej v článku 2, ods. 3, 4 a 5 zodpovedá kandidujúci subjekt.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 7/2018 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Podturni dňa 13.09.2018
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Podtureň č. 7/2018 nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Podtureň.
3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 1/2016 o určení plôch na vylepovanie
plagátov v rámci volebnej kampane.
V Podturni dňa 14.09.2018
Marián Vojtík
starosta
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli Obce
Podtureň a na webovom sídle Obce Podtureň
od 13.7.2018
do 31.07.2018
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnené na úradnej tabuli Obce
Podtureň a na webovom sídle Obce Podtureň
Od 14.09.2018
do .....................................
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