NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Terchová č. ...../2017
o vyhradení miest a ustanovení podmienok 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 obce.
Obec Terchová na základe ustanovení § 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“) a v súlade s § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie Obce Terchová toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradenie miest
na verejných priestranstvách Obce Terchová, na ktorých je možné umiestňovať volebné
plagáty počas predvolebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do
orgánov samosprávy obce, a ustanovenie podmienok pre takéto umiestňovanie
volebných plagátov.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Pre účely tohto VZN je
a) volebným plagátom tlačený alebo písaný materiál, leták, oznam, prospekt,
samolepka alebo iný tlačený alebo písaný materiál, ktorý svojim obsahom propaguje
kandidujúci subjekt.
§3
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Miestom na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii je tabuľa
umiestnená v areáli autobusového nástupišťa v centre obce Terchová na ulici Sv.
Martina, označená nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov“(ďalej
len „Vyhradené miesto“).
2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii na iných verejných
priestranstvách ako je Vyhradené miesto podľa tohto VZN sa zakazuje.
§4
Pravidlá umiestňovania

1. Kandidujúce subjekty sú oprávnené začať umiestňovať volebné plagáty na
Vyhradené miesto najskôr dňom, ktorým začína volebná kampaň.
2. Pri umiestňovaní volebných plagátov sú kandidujúce subjekty povinné zachovávať
zásadu rovnosti kandidujúcich subjektov. Každý z kandidujúcich subjektov je tak
oprávnený využiť len takú časť celkovej plochy Vyhradeného miesta, ktorá
zodpovedá pomeru celkovej plochy Vyhradeného miesta k počtu kandidujúcich
subjektov.
3. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúceho bodu 2. je Obec oprávnená
odstrániť volebné plagáty kandidujúceho subjektu alebo ich časť za účelom
zachovania pomeru uvedeného v predchádzajúcom bode 2. Obec má voči
kandidujúcemu subjektu porušujúcemu povinnosť podľa predchádzajúceho bodu 2.
nárok na náhradu nákladov spojených s odstránením volebných plagátov v zmysle
predchádzajúcej vety tohto bodu VZN.
4. Kandidujúci subjekt je oprávnený umiestniť volebné plagáty na Vyhradenom
mieste až po jeho zaregistrovaní príslušnou komisiou pre voľby.
5. Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty a iné nosiče informácii
z Vyhradeného miesta na vlastné náklady v lehote do 15 dní odo dňa konania volieb.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Terchová a na internetovej
stránke Obce Terchová (www.terchova.sk) od ....... do ..............
2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo Obce Terchová na zasadnutí dňa
............... uznesením číslo ............
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ............
V Terchovej, dňa ................

.............................................
Jozef Dávidík
starosta obce

