VZN o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
Obec Honce v zmysle zákonov: SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR v znení neskorších zmien a
doplnkov, zákona č.331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
zmien a doplnkov, zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v
znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby
prezidenta SR v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda v znení neskorších zmien a predpisov
vydáva pre územie obce Honce toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2009
o určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane
§1
Vymedzenie miesta

1. Plagáty počas volebnej kampane sa môžu vylepovať na určené miesta v tomto
Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
1. Tabuľa drevenej konštrukcie v k.ú. Honce pri zastávke autobusu
2. Presklenná tabuľa v k.ú. Honce pri obecnom parku
2. Každý kandidujúci subjekt má nárok na rovnako veľkú plochu na plochách určených na
vylepovanie plagátov.

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú uvedené v tomto nariadení nie je
dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušiteľovi tohto VZN

§2
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách
určených na vylepovanie plagátov vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho
subjektu.
2. Za obsah volebných plagátov je zodpovedný príslušný kandidujúci subjekt.

§3
Sankcia
1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených plôch,
môže starosta obce uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu v súlade s osobitnou
právnou úpravou.
2. Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená môže obec iniciovať
nariadenie o odstránení nežiadúcich vylepených materiálov.
§4
Záverečné ustanovenie
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN o určení plôch na
vylepovanie volebných plagátov
schválené uznesením obecného zastupiteľsva dňa
08.09.1998
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 15.04.2009.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2009.

Monika Paličková
starostka obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
( schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Honciach )

O určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo v Honciach v zmysle § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do NR SR v
znení zákona č. 187/1998 Z.z. § 23 odsek 4a podľa zákona 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Nariadenie vymedzuje podmienky vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane pre
voľby do NR SR do orgánov samosprávy obcí.
2. Na vylepovanie volebných plágátov v rámci volebnej kampane pre voľby do NR SR sa
určujú existujúce plagátové plochy a informačné skrinky k tomu účelu vybudované.
Článok 2
Označenie informačných plôch
1. Plagátová plocha je tabuľa drevenej konštrukcie použivaná na vylepovanie plagátov,
reklám, oznamov a pod. Táto plocha je prístupná širokej verejnosti.
2. Informačná skrinka je uzavretá presklanená tabuľa, určená na vyvesovanie verejných
vyhlášok, oznámení miestneho šetrenia, informačných materiálov, plagátov v rámci volebnej
kampane a pod. prostredníctvom pracovníkov obce.
Článok 3
Vymedzenie informačných plôch
1. Plagátové plochy drevenej konštrukcie sú umiestnené v obci Honce:
a) na dedine - priestranstvo na mláke
2. Informačné skrinky presklené v obci Honce sú umiestnené:
a) pri zastávke SAD

b) pred pohostinstvom
3. Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek materiálov zakázané.
Článok 4
Sankcie
1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených plôch,
môže starosta obce uložiť fyzickej aleob právnickej osobe pokutu v súlade s osobitnou
právnou úpravou.
2. Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená nôže obec iniciovať
nariadenie o odstránení nežiadúcich vylepených materiálov.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 8.9.1998.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobuda účinnosť dňom 24.9.1998.

Ľubomír Gallo
starosta obce

