AzNÉ'NARIADENIE
vŠEoBECNEZ
č. 112014
oBCE BATIZOVCE
^v

obecné zastupiteťstvo V Batizovciach (ďalej len ocZ) na základe $ 6 a $ 11 ods. 4 písm' g)
zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov a v súlade s $ 30
zákona č. 34611990 Zb. o vol'bách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, s $ 27
zákona č. 30312001 Z'z. o vo|'bách do orgánov samosprávnych krajov do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku, s $ 19 zákona č.
331l2OO3 Z'z' o volfbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, s $ 24
zákona č. 333l2oo4 Z'z' o vo|bách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
sa uznieslo na tomto
všeobecne záváznom nariadení

Čtenok 1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne závázného nariadenia (ďalej len vZN) je vyhradiť miesta na
verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií počas volebnej kampane pre vofby do Národnej rady Slovenskej republiky, do
orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov a do Európskeho parlamentu
na uzemi obce Batizovce a to na princípe rovnosti.
2. Ustanovenia tohto VZN sa móŽu pouŽiť primerane aj na umiestňovanie volebných plagátov
počas kampane pre vol'bu prezidenta Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.4611999
Z.z. o spósobe vol'by prezidenta Slovenskej republiky, o ťudovom hlasovaní aojeho
odvolaní a o doplnení niekto{Ích zákonov v znení neskorších predpisov a kampane pred
referendom v zmysle zákona č. 56411992 Zb. o spÓsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov.

Č|ánok 2
Vymedzenie pojmov
1. Za kandidujúci subjekt sa na účelytohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt
(politická strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na
funtciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebné plagáty sa pre účelytohto VZN považujútlačenéalebo písanémateriály, aj
letáky ainé nosiče informácií, ktoré svojim obsahom propagujú vo voťbách kandidujúci
subjekt.

Č|ánok 3
Umiestňovanie p|agátov alebo iných nosičov informácií

1. Kandidujúci subjekt móže počas volebnej kampane umiestňovat' volebné plagáty na

vyhradených miestach na verejných priestranstvách obce'
2. Na umiestňovanie volebných plagátov na ttzemi obce sú zriadené vyhradené plochy na
trvale osadených inťormačných tabuliach nachádzajúcich sa na Nálepkovej ulici vedfa
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nákupného strediska súp. č' 205, pri kultúrnom dome a na Šturovejulici pri dome sluŽieb.
Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených
plóch uvedených v Čl.3 tohto VZN) v obci nie je dovolené a zak|adá dóvod na vyvodente
sankcií voči porušovatel,ovi tohto VZN.
3. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezPlatne.
4. Umiestňovanie volebných plagátov na určenúplochu realizuje alebo realizáciu si
zabezpečttje kandidujúci subjekt. Na určenej ploche p|aÍia zásady rovnosti politických
strán a nezávislých kandidátov. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty
korrkurenčných kandidujúcich subjektov.
5. Za obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt.
6. Informácie šírenéslovom alebo zvukom (ďalej len ,,nahrávka..) možno vysielať počas
volebnej kampane v miestnom rozhlase. Nahrávku, ktorá má byt'odvysielaná v miestnom
rozhlase doručíkandidujúca politická strana a nezávislý kandidát obecnému úradu v
Batizovciach (ďalej len ,,vysielateť..) na CD nosiči. Nahrávky sa vysielajú v poradí ako
boli doručené vysielateťovi. Pred kaŽdou nahrávkou vysielatel' odvysiela heslo ,,platená
politická reklama.. a po poslednej nahrávke vysielatef odvysiela heslo ,,koniec platenej
politickej reklamy... Vysielanie nahrávok sa uskutočňuje v pracovných dňoch so začiatkom
o 15:00 hod. Maximálny čas trvania zvukovej nahrávky je 10 minút/ deň, celkový vysielací
čas zvukovej nahrávky počas volebnej kampane je maximálne 30 minút.
7. Vysielanie v obecnej káblovej televízii prostredníctvom infokanálu formou textovej
prezentácie ma'r. 5 snímok/deň'

8. odvysielanie nahrávok v miestnom roálase a vysielanie v obecnej káblovej televízii je
spoplatnené v zmysle Sadzobníka za posk1tované sluŽby a úkony vykonávané obcou
Batizovce - poloŽka č.1 . reklama.

C|ánok 4
Sankcie

V prípade porušenia tohto vZN móže obec Batizovce uložit, pokutu právnickej osobe alebo

o
fuzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle $ 13' ods. 9 a 10 zákona č. 36911990 Z'b.
obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov a fyzickej osobe v zmysle $ 46 zákona
č.372lI99O Zb. o priestupkoch v Znení neskorších predpisov. Pokuta je príjmom obce.

článot< 5
Spo|očné a záverečnéustanovenia
1.Toto všeobecne závázné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupitel,stva
dňa 20'O3.2O1 4 uznesením č.400l20 | 4 a nadobúda účirrnost'dňom 08.04.20 1 4.

2.Návrh VZN č. Il2O14 bol na uradnej tabuli obce Batizovce vyvesený dňa 05.03.2014
3. Schválené vZN č.112014 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Batizovce 24,03.20|4
4. Schválené VZN č. 1/2014 rušíVZN č. 18/l998 schválené ()cZ uzn.č.39l98 zo día
10.08.1998, rušíVZN č. 312004 schválené uznesením ocZ č.20512004 zo dňa 06.05.2004
aVZN č. 5/2006 schválené uznesením ocZ č.50212006 zo dňa 05.10.2006.
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