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Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2020
o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Malý Lipník
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesta a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Malý Lipník (ďalej
len „obec“) 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
kandidujúcimi subjektmi.
(2) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez
obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon
neustanovuje inak1.
(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a
reklamných zariadeniach (reklamné tabule, billboardy, bigboardy a pod.).

§2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
(1)

Pre účely volebnej kampane sa určujú tieto miesta na umiestňovanie volebných plagátov:
- prístrešky pri autobusových zastávkach v obci (spolu 4 prístrešky).

(2) Zakazuje sa umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev ako
sú uvedené v ods. 1.

§3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
(1) Obec v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov ustanovuje pre každý kandidujúci
subjekt nasledovné podmienky pre umiestňovanie volebných plagátov:
- jeden kandidujúci subjekt môže svoj volebný plagát umiestniť len na jeden zo štyroch prístreškov
autobusových zastávok, nachádzajúcich sa v obci (podľa svojho výberu),
- kandidujúci subjekt môže na prístrešok umiestniť volebný plagát o maximálnej veľkosti A3,
- kandidujúci subjekt nesmie prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných kandidujúcich
subjektov.
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Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
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(2)

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.

§4
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva starosta obce a poverení zamestnanci
obce.
(2)

Pri porušení ustanovení tohto nariadenia sa použije postup podľa osobitných predpisov2.

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Malý Lipník dňa ...... uznesením
č. .........
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Ing. Jozef Šesták
starosta

2 napr. § 86 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; § 27b ods. 1 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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