Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravka v zmysle § 6 odst.1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §16
zákona 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 tomto všeobecne záväznom nariadení,
ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách obce Dúbravka počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

v y d á v a

pre územie Obce Dúbravka
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
3/2015

o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov
vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách
Obce Dúbravka.

Článok 1
Základné pojmy

Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na
vylepovanie, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom
politických strán a nezávislých kandidátov vstupujúcich do volebnej
kampane.

Článok 2
Organizácia a miesto na vylepovanie volebných plagátov

1. Obec Dúbravka týmto Všeobecným záväzným nariadením vyhradzuje miesto,
na ktorom možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred
voľbami volebné plagáty a informácie politických subjektov a nezávislých
kandidátov vo volebných kampaniach a to výlučne na tabuli umiestnenej na
parkovisku pri obchode COOP Jednota a na tabuli umiestnenej v časti
Komanica.
2. Vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti, t.z., že
v prípade väčšieho množstva subjektov kandidujúcich vo voľbách budú
tieto plochy rozdelené v rovnakom pomere podľa ich počtu, pričom každý
subjekt musí využiť len svoje miesto. Nevyužité plochy musia ostať
prázdne.
3. Spravovaním a organizovaním vylepovacích miest sa poveruje OcÚ
Dúbravka.
4. Vylepovanie plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie
je povolené.
5. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty na brány domov, steny budov
a na stĺpy verejných rozvodov.

Článok 3
Dodržanie nariadenia a sankcie

1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické
strany a koalície.
2. Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2. zákona
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.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Dúbravka sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Dúbravke dňa 13.12.2015
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje OZ v Dúbravke

V Dúbravke 13.12.2015

MVDr. Miroslav Eľko
Starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke
obce dňa: 25.11.2015
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a internetovej stránky obce
dňa:12.12.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce
dňa: 14.12.2015

