Obec České Brezovo v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 , písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 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

VŠEOBECNE

ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 1 / 2022
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií v čase volebnej
kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán alebo koalícií a nezávislých
kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:
a) volieb prezidenta SR,
b) volieb do Národnej rady SR,
c) volieb do Európskeho parlamentu,
d) volieb do orgánov samosprávnych krajov,
e) volieb do orgánov samosprávy obcí.
2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície
alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo činnosť
slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta
formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných
priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa ods. 1
ustanovuje platná legislatíva SR.
3. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky(ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom
konania volieb.
§2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty v čase volebnej kampane možno len na miestach
vyhradených v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

2. Na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane sú na území obce České
Brezovo vyhradené nasledovné plochy a miesta na verejných priestranstvách obce:
- tabuľa na lepenie oznamov v priestoroch pri autobusovej zastávke v Českom Brezove
- tabuľa na lepenie oznamov v priestoroch pri Kultúrnom dome vo Vaľkove
3. Vyhradená plagátová plocha bude k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia
volebnej kampane.
§3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo koalície a nezávislého kandidáta
1. Umiestnenie a výmenu volebných plagátov na plagátových plochách počas volebnej
kampane si zabezpečí každý kandidujúci subjekt sám na svoje náklady.
2. Vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane podľa
tohto nariadenia obce sa nespoplatňuje.
3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov umiestnených na plagátových plochách nesie
príslušný kandidujúci subjekt.
4. Kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní po skončení volebnej kampane odstrániť odstrániť
vylepené lepené plagáty na plagáty na vlastné náklady vlastné náklady.
5. Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp. ten, kto
koná v prospech kandidujúceho subjektu postupovať tak, aby svojím konaním a postupom
nepoškodil majetok Obce České Brezovo.
Po odstránení vylepených h volebných plagátov je povinný uviesť vyhradenú plochu do
pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok okolo vyhradeného miesta
určeného na vylepovanie volebných plagátov.
6. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradených plôch vo vlastníctve
obce je zakázané.
§4
Kontrola dodržiavania VZN obce
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN obce vykonávajú:
a) starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
b) zamestnanci obce, hlavný kontrolór.
5
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN obce fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN obce možno v zmysle § 86, písm. b) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- €.

3. Obec môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia obce právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638,- € v zmysle ustanovenia §
27b, ods. (1) , písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov .
4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.
§6
Záverečné ustanovenia
1.Nadobudnutím účinnosti tohto VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce České Brezovo
sa rušia všetky doteraz prijaté VZN, ktoré upravovali vyhradené miesta a plochy na
vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do NRSR, EP, do orgánov
samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce České Brezovo sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Českom Brezove dňa 08.07.2022, uznesením č. 3/2022
3.VZN nadobúda účinnosť dňa: 08.07.2022

Ivan MIKO
starosta obce

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce v súlade s § 6 ods.3
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa: 14.06.2022
zvesený dňa: 06.07.2022
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
Schválené VZN vyvesené: 11.07.2022

