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Obec Pečeňady v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 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 (zákon o volebnej kampani) v spojení s § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (volebný zákon) v y d á v a
pre územie obce P e č e ň a d y toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č . 1 / 2015

o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
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Čl.1
1. Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch podľa § 6 , § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 (zákon o volebnej kampani) v spojení
s § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (volebný zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách obce
Pečeňady, na ktorých kandidujúce politické strany, politické hnutia alebo koalície
politických strán a politických hnutí (kandidujúce subjekty) vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR), ktoré sa konajú 05.03.2016, budú môcť pred voľbami
umiestňovať volebné plagáty.
3. Vyhradené plochy na týchto miestach v súlade so zákonom o volebnej kampani
zodpovedajú zásadám rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov.
Čl. 2
1. Umiestňovať volebné plagáty na vyhradených miestach možno počas volebnej kampane,
ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
2. Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch je 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
Čl. 3
1. Za účelom zabezpečenia zásady rovnosti kandidujúcich subjektov pred voľbami do NR SR
sa pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v súlade so zákonom
o volebnej kampani vyhradzuje plocha na vedenie volebnej kampane v obci Pečeňady
v lokalite:
- vedľa Obecného úradu Pečeňady, Pečeňady č.93, na propagačnej tabuli určenej pre
voľby do NR SR
2. Na uvedenom verejnom priestranstve budú pripravené miesta na vylepovanie plagátov pre
každý kandidujúci subjekt v rovnakom rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu
pohľadu.
3. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu
na vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný
kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných
plagátov iných kandidujúcich subjektov.
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Čl.4
1. Na inom ako mieste uvedenom v čl.3 bod 1.) tohto VZN sa umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách obce Pečeňady v súvislosti s voľbami do NR SR
nepovoľuje.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať komisia OcÚ.
Čl. 5
1. Za porušenie tohto VZN môže starosta obce uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi v zmysle § 27b odsek 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pokutu do výšky 6.638,- €.
2. Fyzické osoby je možné postihnúť za priestupok podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov do výške 33,- €.
Čl. 6
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch
dňa 11.decembra 2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do NR SR.

Ladislav Boháčik
Starosta obce Pečeňady
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