6/2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 26. októbra 2010

o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov informácií
Obec Príbovce v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle § 30
ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií.
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú podmienky umiestňovania
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Príbovce.
§2
Základné ustanovenie
Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle tohto VZN sú všetky materiály používané v rámci volebnej
kampane, ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžiace v prospech kandidujúcej politickej strany alebo
nezávislého kandidáta.
§3
Umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií
(1) Volebné plagáty a informácie šírené písmom alebo obrazom (ďalej len „plagáty“) možno umiestňovať
počas volebnej kampane len na informačnej tabuli prístupnej z cesty III/5197 pri stavbe so súpisným číslom 205
(Slovenská pošta).
(2) Umiestňovanie volebných plagátov na určenú plochu realizuje alebo realizáciu si zabezpečuje
kandidujúca politická strana alebo nezávislý kandidát. Na určenej ploche platia zásady rovnosti politických strán
a nezávislých kandidátov.
(3) Poskytnutie plochy na umiestnenie volebných plagátov je bezplatné.
(4) Informácie šírené slovom alebo zvukom možno vysielať počas volebnej kampane v miestnom rozhlase.
(5) Nahrávku obsahujúcu informácie šírené slovom alebo zvukom (ďalej len „nahrávka“), ktorá má byť
odvysielaná v miestnom rozhlase doručí kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát Obecnému úradu
v Príbovciach (ďalej len „vysielateľ“) na CD nosiči vo formáte cda.
(6) Nahrávky sa vysielajú v poradí ako boli doručené vysielateľovi. Pred každou nahrávkou vysielateľ
odvysiela heslo „platená politická reklama“ a po poslednej nahrávke vysielateľ odvysiela heslo „koniec platenej
politickej reklamy“.
(7) Vysielanie nahrávok sa uskutočňuje spravidla v pracovných dňoch so začiatkom o 14:00 hod. Vysielateľ
nie je povinný odvysielať nahrávku, ktorej trvanie presahuje 5 minút.
(8) Odvysielanie nahrávok je spoplatnené.
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§4
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov v obci Príbovce
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach dňa 30. júla 1998.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 10. novembra 2010.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 5/2010 ods. 1 písm. e) dňa
26. októbra 2010.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 26. októbra 2010.
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