OBEC BREZNIČKA, Breznička 35, 091 01, IČO: 00330337

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 07/2015
o vylepovaní plagátov na území obce Breznička

Vyvesené: 25.11.2015
Schválenie: 14.12.2015
Číslo uznesenia: 18/2015
Účinnosť dňom: 01.01.2016

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje postup pri vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov –
vrátane volebných (ďalej len materiály) na úradných a informačných tabuliach
v obci Breznička.
2. Vyvesovanie materiálov v úradných a informačných tabuliach sa zabezpečuje
prostredníctvom pracovníkov OcÚ v Brezničke.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Plagátová plocha je tabuľa – doska. Slúži na vylepovanie volebných plagátov,
plagátov, reklám, oznamov a pod. Táto plocha je prístupná širokej verejnosti.
2. Informačná úradná skrinka je uzavretá presklená tabuľa určená na vyvesovanie
verejných vyhlášok, všeobecných záväzných nariadení obce, oznámenie o konaní
obecného zastupiteľstva a ďalšie informácie v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, oznámenia o zrušení trvalého
pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznámení
miestneho šetrenia, informačných materiálov, plagátov v rámci volebnej kampane
a pod. prostredníctvom pracovníkov obce.

Článok 3
Umiestnenie
1. Plagátová plocha – OSB doska je umiestnená:
- pri obecnom úrade v obci Breznička.
2. Informačná úradná skrinka presklená je umiestnená:
- pri obecnom úrade v obci Breznička.
3. mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek materiálov
zakázané.
Článok 4
Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane
1. 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) obec všeobecne
záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví 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.

2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky
zaregistrované politické strany a koalície politických strán (ďalej len
„zaregistrované politické strany“) musí byť vytvorený rovnomerný priestor na
umiestňovanie volebných plagátov.
3. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná
až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po
zverejnení vyžrebovaných čísiel obec vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom
pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov. Jednotlivé rozdelené plochy obec
číselne označí, pričom kandidujúca politická strana umiestni svoj volebný plagát
na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej
kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha k dispozícii zaregistrovaným
politickým stranám až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či
kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo
nie. 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.
Článok 5
Sankcie
1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených
plôch, môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu v súlade s osobitnou
právnou úpravou.
2. Odhliadnuc od skutočnosti či pokuta bola alebo nebola uložená, môže obec
iniciovať nariadenie o odstránení nežiaducich vylepených materiálov.
3. Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva kontrolóra obce,
resp. iné oprávnené osoby obce, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Breznička bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12.2015.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Brezničke.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.

Monika Leľová
starostka obce

