VZN č. 1/2017
k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Článok I.
Predmet nariadenia
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a podľa § 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 Obec Modra nad Cirochou týmto všeobecne záväzným
nariadením vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí.
Článok II.
Miesta a podmienky vylepovania plagátov
1. Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len
„vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
2. Nakoľko vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov musí zodpovedať
zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, priestor na umiestňovanie volebných plagátov
musí byť rovnaký pre všetkých kandidátov zaregistrovaných pre voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja, samosprávy obce a osobitne pre všetkých kandidátov
zaregistrovaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja, starostu obce.
3. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až potom,
čo jej budú volebnou komisiou samosprávneho kraja doručené zoznamy zaregistrovaných
kandidátov. Až potom bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa
počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva samosprávneho kraja, samosprávy obce a podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho
kraja, starostu obce. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým
stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom až do skončenia volebnej kampane. Ak
politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta

prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát inej politickej strany,
koalície a iného nezávislého kandidáta.
4. Miesta na vylepovanie volebných plagátov v obci Modra nad Cirochou:
-

Úradná tabuľa
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Modre nad Cirochou uznesením
č. 30/2017 dňa 28.06.2017 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2002 zo dňa 30.11.2002.

Ing. Jozef Hančar, v.r.
starosta obce

