Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kočovce č. 3/2015, ktorým sa
vyhradzuje miesto a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí.

Obecné zastupiteľstvo v Kočovciach v súlade s ustanoveniami § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s ustanovením § 16 zákona 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, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území obce Kočovce.
Článok 2
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné umiestniť
(vylepiť) len do vývesných skriniek umiestnených v každej časti obce – časť Kočovce – pri
autobusovej zastávke, časti Beckovská Vieska – pri autobusovej zastávke a časti Rakoľuby
– pri autobusovej zastávke.
2. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé kandidujúce subjekty Obec Kočovce
vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych listín a musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva, budovách a
zariadeniach v obci Kočovce je zakázané.
4. Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a
propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté.
5. Vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej
kampane, bez ohľadu, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného plagátu
využije.
6. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche, ostane jeho miesto určené na umiestnenie volebného plagátu prázdne
a nie je možné použiť ho pre iný kandidujúci subjekt.

Článok 3
Umiestňovanie volebných plagátov
1. Plochy vymedzené v čl. 2, ods. 2 tohto VZN na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.
2. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach zabezpečí obec bezodkladne
po doručení volebného plagátu na obecný úrad počas úradných hodín.
3. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.
Článok 4
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Obec Kočovce.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byť kvalifikované podľa § 47
ods. 1. písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako
priestupok proti verejnému poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov do výšky 33,00 eur.
3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa
§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do
výšky 6 638,00 eur.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kočovciach
dňa 11.12.2015 svojím uznesením č. 88/2015 – OZ.
2. Návrh VZN č. 03/2015, ktorým sa vyhradzuje miesto a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby
do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí, bol podľa zákona
č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 20.11.2015 do 05.12.2015.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce bolo po schválení vyvesené podľa § 6, ods. 8 zákona
č. 369/1990 Z. z. dňa 15.12.2015 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Kočovciach, dňa 15. decembra 2015
RNDr. Jozef Ševcech
starosta obce
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