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Obec Lukáčovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lukáčovce
č. 1/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej
propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane
na území obce Lukáčovce
Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce v zmysle § 6 a 11 ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §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 a zákona 180/2014 o podmienkach výkonu
volebného práva sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1 Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť miesta
(plagátové plochy) v obci Lukáčovce na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane pre voľby
do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a
voľby do orgánov samosprávy obcí.
Čl. 2 Základné pojmy a definícia
1. Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,1 koalície politických
strán a politických hnutí, kandidátov a tretích strán , za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca
k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa
osobitného predpisu. 2
2. 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.
3. Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia (ďalej len "politická strana") alebo ich
koalície a NEKA môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách obce Lukáčovce.
4. Určením "plagátových plôch" sa rozumie určenie miest, kde sa môžu vylepovať volebné plagáty
počas volebnej kampane.
5. Za "volebný plagát" sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
6. Z a " i n é m é d i á " s a p o v a ž u j e o b e c n ý r o z h l a s a w e b o v á s t r á n k a o b c e .
__________________________________________________________________________
1)
2)

Zákon č. 85/2005 Z. z.
Zákon č. 180/2014 Z. z.

Čl. 3 Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v obci Lukáčovce
1.

Na území obce Lukáčovce sa u r č u j ú plagátové plochy na týchto miestach:
Informačná tabuľa - pri budove požiarnej zbrojnice

2.

Informačná tabuľa pri kultúrnom dome, môže slúžiť aj počas volebnej kampane v obci pre
informovanie občanov o mieste konania volieb.

3.

Vylepovanie volebných plagátov na iných priestranstvách, zariadeniach, stĺpoch verejného
osvetlenia, na oploteniach a budovách a pod., okrem vyhradených plôch, sa zakazuje.

4.

Umiestňovať na verejnom priestranstve stojany alebo iné zariadenia, na ktorých sú umiestnené
plagáty, audio - video projekcie, ktoré prezentujú politickú stranu, hnutie, koalíciu politických
strán a hnutí, alebo nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách sa zakazuje.

5.

Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích miest.

6.

Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje obec Lukáčovce.

7.

Toto VZN sa nevzťahuje na informačné a reklamné zariadenia, objekty v súkromnom
vlastníctve a objekty vo vlastníctve právnických osôb.
Čl. 4
Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu 1.

Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty.
2. Umiestnenie volebných plagátov si zabezpečí kandidujúci subjekt.
3. Každý kto má záujem umiestniť počas volebnej kampane volebné plagáty na vývesnú plochu, je
povinný oznámiť správcovi vylepovacích miest, že má záujem o umiestnenie a správca
vylepovacích miest zabezpečí vylepenie plagátov na mieste na to určenom.

1.
2.
3.

Čl. 5 Zabezpečenie zásady rovnosti
Plocha vyhradená obcou na umiestnenie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich subjektov.
Politická strana, koalícia politických strán a nezávislí kandidáti môžu umiestniť volebné
plagáty len na plochách, uvedených v čl. 3.
Ak politická strana, koalícia politických strán a nezávislí kandidáti nevyužijú miesto
vyhradené pre nich na umiestnenie volebných plagátov, také miesto zostane voľné a mestská
časť ho nemôže vyhradiť na umiestnenie volebných plagátov inej politickej strane, koalície
politických strán a nezávislým kandidátom.
Čl. 5 Volebná kampaň v iných médiách

Používanie obecného rozhlasu a webovej stránky obce na volebnú kampaň sa nepovoľuje.
Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania volieb a všetkých potrebných informácií k výkonu
volebného práva.

Čl. 6 Sankcie
1. Za porušenie tohto VZN v zmysle §27 b, odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
môže obec právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do
6.638eur.

2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia bude postihnutá za priestupok
podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Pokuty uložené za tieto priestupky sú v zmysle §13 ods. 4 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
príjmom obce.
Čl. 7 Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovej stránke obce od 4.9.2017 do 29.9.2017
2. Toto VZN č. 1/2017 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce
uznesením č. 26/2017 zo dňa 11.10.2017
3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom obce Lehota a
účinnosť 15-dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

V Lukáčovce dňa 23.08.2017

Ing. Igor Cok
starosta obce

Dôvodová správa: Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a
o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na
území obce Lukáčovce vyplýva z potreby, ktorou sa bude obec Lukáčovce snažiť docieliť zvýšenia
estetickej úrovne vylepovania plagátov a plagátovej výzdoby počas volebnej kampane. Predkladateľ
návrhu VZN tým chce tiež zabrániť živelnému vylepovaniu plagátov mimo miesta na vylepovanie.
VZN je vypracované súlade so zákonmi a inými súvisiacimi predpismi o voľbách a výkonom
volebného práva na Slovensku.

