Obecné zastupiteľstvo v Beniciach v zmysle ustanovenia § 16 zákona NR SR 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 o volebnej kampani)
vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“):
Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č. 02/2015 o umiestňovaní volebných
plagátov na území obce Benice počas volebných kampaní

§1
Základné ustanovenie
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle tohto VZN sú všetky materiály
používané v rámci volebnej kampane, ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžia na
prospech kandidátov politickej strany, hnutia alebo koalície politických strán (ďalej len
„politické subjekty“), ktoré vstupujú a zúčastňujú sa volebných kampaní po
zaregistrovaní1 Štátnou komisiou pre voľbu a kontrolu financovania politických strán
(ďalej len „štátna komisia“)2
Vyhradené plocha v obci Benice určená na vylepovanie plagátov sa nachádza na
drevenej tabuli, ktorá je umiestnená pri chodníku popri hlavnej ceste na ľavej strane
smerom do Martina.
Na vyhradenej ploche obec Benice určí počet miest pre jednotlivé politické subjekty po
zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou2 a vyžrebovaní čísel.
Vylepovanie plagátov na plochu určenú týmto VZN si zabezpečujú jednotlivé politické
subjekty na plochu označenú vyžrebovaným číslom. Prelepovanie neobsadených plôch nie
je dovolené.
Volebná kampaň je časovo stanovená, začína sa 70 dní predo dňom konania volieb
a končí sa 48 hodín pred začatím volieb.
Na území obce Benice počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty iba
na vyhradenom mieste určeným týmto VZN.
Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach na území obce Benice ako určuje
toto VZN je zakázané
§2
Podmienky vylepovania volebných plagátov

Každý politický subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje volebné
plagáty je povinný vylepovať len vo svojej vyhradenej ploche.
2. Každý politický subjekt, ktoré v rámci volebnej kampane vylepil svoje volebné plagáty,
zabezpečí ich odstránenie najneskôr do 30 – tich dní po skončení volieb.
1.

1

§ 51 ods. 2 volebného zákona

2

§ 52 ods. 1 prvej vety volebného zákona

3.

Vyhradené plochy sa nespoplatňujú
§3
Sankcie

1.

Porušenie tohto VZN sa kvalifikuje ako zavinené konanie.

2.

V prípade porušenia ustanovení VZN môže starosta obce právnickej osobe, ktorá sa
porušenia dopustila uložiť pokutu v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.

Fyzickým osobám, ktoré sa dopustia porušenia ustanovení tohto VZN môže byť uložená
pokuta v priestupkovom konaní z v zmysle ustanovenia § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4.

Konaním o priestupkoch za porušenie tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia
o sankciách a náhradách škody podľa osobitných predpisov.
§4
Zrušovacie ustanovenia

1. Toto VZN ruší VZN obce Benice č. 01/2009 o umiestňovaní volebných plagátov na území
obce Benice počas volebnej kampani 2009.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Beniciach č. 040/2015 zo
dňa 25.11.2015 a týmto dňom nadobúda platnosť.
2. Účinnosť nadobudne pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Benice, to
znamená 15.12.2015

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

VZN vyvesené: 01.12.2015
VZN zvesené:

