Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 2/2016
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách a mediálneho priestoru v mesačníku
Haló Vyhne pre volebné kampane na území obce Vyhne
Obecné zastupiteľstvo v obci Vyhne sa v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom zabezpečenia zásady rovnosti pri umiestňovaní
volebných plagátov počas volebných kampaní a v zmysle § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 13 zákona NR SR č. 333/2004
Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona NR
SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o
voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 46/1999 Z. z. o
spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v
znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“).

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje postup vylepovania volebných plagátov kandidujúcich politických strán, hnutí
a ich koalícií a nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách a referende (ďalej len kandidujúci
subjekt“), na verejných priestranstvách počas volebnej kampane a využitie mediálneho priestoru
v mesačníku Haló Vyhne.
2. Časom volebnej kampane alebo kampane pred referendom sa rozumie obdobie pred konaním
volieb alebo referenda, ktoré je upravené v osobitných právnych predpisoch.
3. Pre účely tohto nariadenia sa za volebný plagát považuje každý plagát, ktorý prezentuje politickú
stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a politických hnutí, ich kandidátov alebo
nezávislých kandidátov zúčastnených vo voľbách, alebo plagát, ktorý presviedča za určitý spôsob
hlasovania v referende.
4. Kandidujúci subjekt si do začatia plynutia volebnej kampane uplatní na Obecnom úrade, evidencii
obyvateľstva a v redakcii Haló Vyhne požiadavku na vyčlenenie mediálneho priestoru v mesačníku
Haló Vyhne.

§2
Určenie plagátovacích plôch a spôsob výlepu plagátov
1. Obec Vyhne pre účely volebnej kampane určuje kandidujúcim subjektom na vylepovanie
volebných plagátov plagátovacie plochy v obci.
2. Plagátovacia plocha je určená na bielej plastovej skruži umiestnenej stojato:
- plocha skruže: 6 m²
- možnosť nalepiť 24 plagátov formátu A2 ( rozmer 420x594 cm) po 8 kusov v troch radoch,
alebo adekvátny počet menších plagátov)
3. V obci Vyhne sú umiestnené biele plastové skruže na vylepovanie plagátov na týchto miestach:
a. Pri pivovarských bytovkách (v smere od obce Bzenica k pivovaru po ľavej strane št. cesty)
b. Pri predajni Steiger oproti vrátnici strojární (prístupová cesta popod múr Vodného raja Vyhne)
c. Pri zastávke SAD na sídlisku Dolinky
d. Pri budove Obecného úradu (smerom k pošte)
e. Na sídlisku Stred oproti pohostinstvu „Pod Lipou“
f. Na námestí pri Fínskych domoch
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4. Obec Vyhne môže pre účel výlepu plagátov v zmysle tohto VZN zriadiť aj iné plochy. Zoznam
týchto plôch zverejní najneskôr 30 dní pred začiatkom volebnej kampane na svojej internetovej
stránke a úradnej tabuli.
5. Na plagátovacie plochy môže kandidujúci subjekt umiestňovať svoje plagáty samostatne,
s rešpektovaním rovnakého práva na propagáciu pre iné subjekty na tejto plagátovacej ploche. Na
tieto miesta môže každý kandidujúci subjekt, zúčastňujúci sa volieb alebo referenda, vylepiť svoje
predvolebné plagáty. Plagáty môžu byť vo formáte A2 (420 x 594 mm), alebo v menších
formátoch. To znamená, že jednému plagátu formátu A2 zodpovedajú 2 plagáty formátu A3 (297 x
420 mm), alebo 4 plagáty formátu A4 (210 x 297 mm).
6. Propagácia na iných verejne prístupných objektoch a zariadeniach, teda vylepovanie plagátov na
čakárne, telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia, elektrické a telekomunikačné vedenia,
dopravné značky, koše a kontajnery na TKO, lavičky, kvetináče a na iných neurčených miestach,
ale aj iný spôsob propagácie (napr. používanie farieb, sprejov a pod.) sa v katastrálnom území obce
Vyhne zakazuje. Zakazuje sa svojvoľne vylepovať plagáty na budovy, stavby, ploty a na iné
neurčené plagátovacie plochy, viditeľné z verejných priestranstiev.
7. Mimo určených plagátovacích plôch možno so súhlasom vlastníka (užívateľa) objektu umiestňovať
plagáty vo výkladoch prevádzkarní obchodu a služieb, v oknách rodinných domov, presklených
vchodoch, viditeľných z verejného priestranstva. Za takýto druh kampane je zodpovedný
kandidujúci subjekt a vlastník (užívateľ) objektu.
§3
Určenie mediálneho priestoru v mesačníku Haló vyhne pre potreby volebných kampaní
1. Každý kandidujúci subjekt uplatní svoje nároky na poskytnutie reklamného priestoru u vydavateľa
novín – mesačníka Haló Vyhne, ktorý sa riadi Štatútom novín Haló Vyhne, schváleným redakčnou
radou.
2. Vydavateľ si vyhradzuje právo určiť rozsah reklamného priestoru pre jednotlivých žiadateľov, či
subjekty volebnej a inej kampane.
3. Za dodržanie zásady rovnosti k prístupu každého kandidujúceho subjektu je zodpovedný vydavateľ
Novín, ktorý si zároveň vyhradzuje právo neposkytnúť reklamný priestor pre volebnú kampaň pre
žiadny subjekt z dôvodu nestotožnenia sa s obsahom kampane ( voľby alebo referendum ).
4. Obec Vyhne si vyhradzuje právo neumožniť zverejniť taký volebný oznam, ktorý by nabádal
k porušovaniu alebo by priamo porušoval Ústavu SR a platné právne predpisy SR.
§4
Vysielanie v obecnom rozhlase
Obecný rozhlas nebude využívaný pre volebnú kampaň, alebo kampaň pre referendum.
§5
Povinnosti kandidujúcej politickej strany alebo hnutia
Každý kandidujúci subjekt je povinný do 7 dní od skončenia volebnej kampane nalepené plagáty na určených
plagátovacích plochách odstrániť. V prípade neodstránenia materiálov na volebnú agitáciu, odstráni tieto
obec Vyhne na náklady kandidujúceho subjektu.
§6
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci obecného
úradu a Komisia na ochranu verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve vo Vyhniach.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto nariadenia bude postihnutá za priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
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3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia tohto
VZN, môže starosta obce uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6 638,- eur.
4. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo vo Vyhniach sa uznieslo na tomto VZN č. 2/2016 dňa 23.03.2016, uznesením
číslo 3/2016.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce Vyhne, t. j. 08.04.2016

Vladimír Bevelaqua
starosta obce

všeobecne záväzné nariadenie schválené
Na rokovaní OZ obce Vyhne dňa:
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Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:

24.03.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom:

08. 04.2016
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