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Obecné zastupiteľstvo v Davidove v zmysle § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien 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
OBCE Davidov
Č. 32/2019
O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vyhradzuje miesto a ustanovuje podmienky
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta
Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí.
ČLÁNOK 2
MIESTO VYHRADENÉ
NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
1/ Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len
na obcou vyhradenom mieste.
2/ Na umiestňovanie volebných plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby špecifikované
v článku 1/ tohto VZN sa určuje OSB tabuľa o rozmeroch 2500x1250x15 mm, ktorá je umiestnená
na zelenej ploche parcely 232/1 pri budove Pohostinstva KAFE vjazd do obce označená nápisom
"Vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov".
3/ Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje
bezplatne.
4/ Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradenom mieste si každý kandidujúci subjekt
zabezpečí sám na vlastné náklady.
ČLÁNOK 3
PODMIENKY
NA UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
1/ Každému kandidujúcemu subjektu na voľby špecifikované v článku 1/ tohto VZN sa pridelí
v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom.
2/ Obec v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na umiestňovanie
volebných plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet kandidujúcich subjektov.

3/ Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na tú číselne označenú plochu, ktorú mu
vyhradila obec v zmysle tohto VZN.
4/ Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na
vyhradených plochách, zostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto
nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.
5/ Za obsah volebných plagátov zodpovedá príslušný kandidujúci subjekt.

ČLÁNOK 4
PRIESTUPKY
1/ Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až
do výšky 33 eur.
2/ Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom je správnym deliktom podľa § 27b ods. 1 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 6 638 eur.

ČLÁNOK 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Davidov ...................... na zasadnutí dňa
10.05.2019 uznesením č. ………………………
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .........................

............................................
Ing. Jozef Vaľko, starosta obce

