Všeobecne záväzné nariadenie obce Bardoňovo
č. 1/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane
Obecné zastupiteľstvo v Bardoňove v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a §16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o doplnení
zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/:
§1
Predmet nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na
vylepovanie a umiestňovanie volebných plagátov na území obce Bardoňovo počas
volebnej kampane pre:
a) voľby prezidenta SR
b) voľby do Národnej rady SR
c) voľby do Európskeho parlamentu
d) voľby do orgánov samosprávnych krajov
e) a voľby do orgánov samosprávy obcí.
§2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na
ploche – tabuľa pri predajni COOP Jednota Nové Zámky v obci Bardoňovo.
§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, pre každý kandidujúci subjekt
sa vyhradí rovnaká plocha.
2. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až
potom, čo jej budú volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov.
Až potom bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu
kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov. Takto vyhradená
plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým stranám, koalíciám a nezávislým
kandidátom až do skončenia volebnej kampane.
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré obec označí
pre konkrétny kandidujúci subjekt.
4. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre
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kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát inej
politickej strany, koalície a iného nezávislého kandidáta.
Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolenej kampane na vyhradených
plochách a následné odstránenie volebných plagátov si každý kandidujúci subjekt
zabezpečí na vlastné náklady.
Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách na území obce Bardoňovo
mimo miesta vyhradeného týmto VZN je zakázané.
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie politická strana, koalícia a nezávislý
kandidát.
Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty iných kandidujúcich subjektov
na miestach určených na vylepovanie plagátov.
§4
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Politické strany, koalície a nezávislí kandidáti, prípadne nimi poverené osoby, ktorí
vylepili volebné plagáty sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.
2. Všetky podmienky umiestňovania volebných plagátov tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú platné aj pre konanie referenda.
3. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť sankcie podľa zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zn. n. p. a § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 26.06.2017 a účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce
Bardoňovo.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/1998 zo dňa 7.8.1998 o miestach
na vylepovanie volebných plagátov v priebehu volebnej kampani vo voľbách do NR SR
a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 7.8.1998.

Tibor Černák, v.r.
starosta obce
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