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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BATIZOVCE č. 1/2016
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách na území obce Batizovce

Obecné zastupiteľstvo v Batizovciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zák. 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
sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vyhradiť miesta na verejných
priestranstvách na území obce Batizovce na umiestňovanie volebných plagátov alebo použitia
iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č.
180/2014 Z. z. a to na princípe rovnosti.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická
strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu
prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, aj letáky
a iné nosiče informácií, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.
Článok 3
Umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií
1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len na
vyhradených miestach na verejných priestranstvách obce.
2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce sú zriadené vyhradené plochy na trvale
osadených informačných tabuliach nachádzajúcich sa na Nálepkovej ulici vedľa nákupného
strediska súp. č. 205 a pri kultúrnom dome a na Štúrovej ulici pri dome služieb. Vylepovanie
volebných plagátov na iných verejných priestranstvách okrem vyhradených plôch uvedených
v tomto VZN v obci nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi
tohto VZN.
3. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
4. Umiestňovanie volebných plagátov na určenú plochu realizuje alebo realizáciu si zabezpečuje
kandidujúci subjekt. Na určenej ploche platia zásady rovnosti politických strán a nezávislých
kandidátov. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov. Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na
vylepovanie plagátov.
5. Za obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt.
6. Informácie šírené slovom alebo zvukom (ďalej len „nahrávka“) možno vysielať počas volebnej
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kampane v miestnom rozhlase. Nahrávku, ktorá má byť odvysielaná v miestnom rozhlase doručí
kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát Obecnému úradu v Batizovciach (ďalej len
„vysielateľ“) na CD nosiči. Nahrávky sa vysielajú v poradí ako boli doručené vysielateľovi. Pred
každou nahrávkou vysielateľ odvysiela heslo „platená politická reklama“ a po poslednej
nahrávke vysielateľ 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. Odvysielanie nahrávok v miestnom rozhlase je spoplatnené v zmysle Sadzobníka za poskytované
služby a úkony vykonávané obcou Batizovce – položka č.1. – reklama.
8. Kandidujúci subjekt je povinný po skončení volebnej kampane odstrániť vylepené plagáty na
vlastné náklady. Pri vylepovaní a odstraňovaní volebných plagátov je kandidujúci subjekt, resp.
ten, kto koná v prospech kandidujúceho subjektu, povinný postupovať tak, aby svojím konaním
a postupom nepoškodil majetok obce. Po odstránení vylepených volebných plagátov je povinný
uviesť vyhradenú plochu do pôvodného stavu, pri tom je povinný dbať na čistotu a poriadok
okolo vyhradeného miesta určeného na vylepovanie volebných plagátov.
Článok 4
Sankcie
V prípade porušenia tohto VZN môže Obec Batizovce uložiť pokutu právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle § 27b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a fyzickej osobe podľa § 46 zákona č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pokuta je príjmom obce.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na VZN č.1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území obce Batizovce sa uznieslo OcZ dňa 20.01.2016
a nadobúda účinnosť dňa 05.02.2016.
2. Návrh VZN č.1/2016 bol na úradnej tabuli obce Batizovce vyvesený 05. 01. 2016.
3. VZN č.1/2016 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Batizovce dňa 21.01.2016.
4. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č.1/2014 o umiestňovaní volebných plagátov a
iných nosičov informácií na území obce Batizovce.

JUDr. Gabriel Bodnár v.r.
starosta obce

