
   VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE   K L O K O Č O V 

         č.  5/2015

O VYHRADENÍ MIEST A STANOVENÍ PODMIENOK NA 
UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ 

KAMPANE NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
 OBCE KLOKOČOV 



Obec Klokočov v zmysle § 6 , § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov 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 toto všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2015, ktorým sa vyhradzujú 

miesta a stanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

     Účelom tohto  všeobecného záväzného  nariadenia  je  vyhradenie  miest  a  určenie  plôch  na 

umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Klokočov  počas volebnej 

kampane pre voľby do : 

                                       ►  Národnej rady Slovenskej republiky

         ►  Európskeho parlamentu

    ►  orgánov samosprávnych krajov

    ►  orgánov samosprávy obcí

    ►  volieb prezidenta Slovenskej republiky

    ►  ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky

    ►  vykonanie referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy

                                             Slovenskej republiky

             Článok 2

     Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov

1)  Obec Klokočov týmto Všeobecne záväzným nariadením vyhradzuje kandidujúcim

      subjektom  miesta a plochy, na ktorých možno  v súlade so zákonom  o volebnej kampani   

      umiestňovať pred voľbami volebné plagáty a to :

      a)  pred  budovou obecného úradu v Klokočove s.č. 962 

           -  v  dvoch informačných vitrinách 

           -  na dvoch informačných tabulich

      b) v autobusovej zastávke Klokočov OÚ

          -  v dvoch informačných vitrinách

         



        Článok 3    

            Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

1)  Obec na vyhradených miestách podľa článku 2 tohto nariadenia  určí miesto pre každý

     kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení

     čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície.

2)  Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. na umiestňovanie volebných plagátov

      musí zodpovedať zásadam rovnosti kandidujúcich subjektov.

3)  Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po

      zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.

4)  Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada o určenie

     vyhradeného miesta a odomknutie úradnej tabule (ak bude volebný plagát umiestnený v

     uzamykateľnej tabuli.)

3)  Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane si zabezpečí kandidujúci subjekt

      na svoje náklady.

4)  Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

5)  Za likvidáciu volebných plagátov po ukončení volebnej kampane je zodpovedný kandidujúci

     subjekt.

  

 Článok 4

      Dodržanie nariadenia a sankcie

1)  Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia je zodpovedný kandidujúci subjekt.

2)  Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v článku 2 tohto

      nariadenia  je zakázané.

Článok 5

                                                           Záverečné ustanovenia

1)  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo

     v Klokočove dňa  27. novembra 2015.

2)  VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas

     volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Klokočov nadobúda účinnosť 15. dňom od

     vyvesenia na úradnej tabuli t.j. 13. decembra 2015.



3)  Zrušuje sa Všeobecné záväzné nariadenie obce Klokočov č. 3/2005  zo dňa 26.05.2005

      o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v znení 

      neskorších zmien a doplnkov zo dňa 24.04.2009 schválené uznesením č. 332/2009. 

 

     

      V Klokočove, dňa 27. novembra 2015

Veronika Haferová

    starostka obce


