Obec MIEZGOVCE

VZN č. 2/2019
o umiestňovaní volebných plagátov

Schválené uznesením OcZ č.: 42/2019
Schválené: dňa 5.4.2019
Platné dňa: 5.4.2019
Účinné dňa: 22.4.2019
VZN zverejnené na web stránke: 6.4.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 6.4.2019
VZN zvesené: 21.4.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Miezgovce v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov 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 (ďalej len zákon č.181/2014 Z.z.), sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) vyhradzuje miesto a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do samosprávnych krajov, voľby do
orgánov samosprávy obcí.
Článok 2.
Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov
Obec Miezgovce vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných
plagátov nasledovné miesto – úradná tabuľa, nachádzajúca sa v strede obce pri autobusovej
garáži.
Článok 3.
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1.Obec na vyhradenom mieste 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.
Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov.
2.Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po
zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.
3.Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie
vyhradeného miesta.
4.Za obsah a formu volebných plagátov sú zodpovedné fyzické a právnické osoby,
zabezpečujúce volebnú kampaň.
5.Za dodržanie moratória sú zodpovedné fyzické a právnické osoby, zabezpečujúce volebnú
kampaň, ak tak nevykonajú, obec si vyhradzuje právo odstrániť volebné plagáty dátumom
a časom, určeným zákonom.
6.Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako je vyhradené v článku 2 tohto
nariadenia, je zakázané.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
1.Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Miezgovce č. 5/2009 o výlepných plochách
na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane zo dňa 29.4.2009.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Miezgovciach dňa 5.4.2019, uznesením č.42/2019. Účinnosť nadobúda dňa 22.4.2019.

V Miezgovciach, dňa 5.4.2019

Juraj Trgyňa
starosta obce

