
Obecné zastupiteľstvo obce Chminianska Nová Ves podľa ý 6 ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. ý 30 ods. 10 zákona
SNR Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Č. 1/2014

o vyhradení miesta/miest na umiestňovanie volebných
plagátov a mých nosičov informácií počas volebnej kampane

vo vol‘bách do orgánov samosprávy obcí

Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán alebo
koalícií vyhradif plochy, na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas
volebnej kampane umiestňovat‘ a vylepovat‘ (d‘alej len „umiestňovať“) volebné plagáty a mé
nosiče informácií volebnej kampane pre vol‘by do orgánov samosprávy obce.

(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia rozumieme všetky miesta, priestory
a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu (športu, pohybu, oddychu, rekreácií občanov) a
miesta verejnosti prístupné. Sú to najmú: miestne komunikácie, chodníky, mosty, schodiská,
parkoviská, zástavky SAD, parky, cintoríny ‚ verejné plochy zelene, areály škól,
zdravotníckych, administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská,
cintoríny ‚ lesoparky, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti
budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda
slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohl‘adu na vlastníctvo týchto miest.

(3) Za volebný plagát a iný nosič informácie volebnej kampane sa pre účely tohto VZN
považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo
mé materiály a nosiče informácií, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.

(4) Čas volebnej kampane určuje zákon SNR č. 346/1990 Zb. o vol‘bách do orgánov
samosprávy obcí tak, že kampaň sa začína 17 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom
volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané..

(5) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a mých nosičov informácií volebnej kampane
majú kandidujúce subjekty.



Miesta na umiestňovanie plagátov a mých nosičov informácií

(1) Na území obce Chminianska Nová Ves na verejných priestranstvách je dovolené v čase
volebnej kampane umiestňovať plagáty a mé nosiče informácií volebnej kampane výlučne na
týchto plochách:

- informačné tabule obce pred budovou obecného úradu

(2) Každá z určených plóch bude rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti
politických strán, hnutí a koalícii ako aj nezávislých kandidátov zúčastnených vo
vol‘bách.

(3) Umiestňovanie volebných plagátov a mých nosičov informácií volebnej kampane na mých
miestach a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto všeobecne záväzným nariadením
nieje dovolené.

(4) Obec je oprávnená kontrolovat‘ dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania
volebných plagátov a mých nosičov informácií volebnej kampane na verejných priestranstvách.
Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude
sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schval‘uje Obecné zastupitel‘stvo obce
Chminianska Nová Ves.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupitel‘stvo obce Chminianska
Nová Ves dňa 12.8.20 14

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2014.

V Chmin.Novej Vsi dňa 29.7.20 14
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