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Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2018
ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Helcmanovce
Obecné zastupiteľstvo v Helcmanovciach v zmysle ust. § 6 a ust. § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 16 zákona č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických
hnutiach v znení neskorších predpisov
sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 02/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách v Obci Helcmanovce
§1
Predmet nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na určených verejných priestranstvách,
počas volebnej kampane pre voľby do:
a.
b.
c.
d.

Národnej rady Slovenskej republiky,
Európskeho parlamentu,
orgánov samosprávnych krajov,
orgánov samosprávy obcí.

2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie činnosť politickej strany,
politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislého kandidáta,
prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej
politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo
nezávislého kandidáta formou umiestňovania volebných plagátov na verejných
priestranstvách.
3. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

§2
Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov
1. Miestami vyhradenými na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
pre voľby podľa ust. § 1 ods. 1 písm. a) až d) sú obecné informačné tabule určené osobitne ne
tento účel umiestnené:
- na námestí pri požiarnej zbrojnici v Helcmanovciach,
- pred ZŠ s MŠ v Helcmanovciach.
2. Plocha vymedzená na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa
kandidujúcim subjektom poskytuje bezodplatne. Umiestňovanie volebných plagátov na
vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
Za obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt.

3. Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a
propagačných zariadeniach alebo vo vlastníctve alebo v správe iných fyzických alebo
právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť nie je ustanoveniami tohto VZN
dotknuté.
4. Obec pre každé vyhlásené voľby podľa ust. § 1 ods. 1 písm. a) až d) v súlade so zákonom č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zverejní na úradnej tabuli a na webovej stránke zoznam plôch s uvedením rozmeru,
presnej lokalizácie vývesných plôch a pridelené číslo plochy na vylepovanie volebných
plagátov pre kandidujúce subjekty. Rozmery vyhradenej plochy na umiestňovanie
volebnýchplagátov budú stanovená podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov.
§3
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Zaregistrovanému subjektu – politickej strane, politickému hnutiu alebo ich koalícii a
nezávislému kandidátovi, obec pridelí v súlade so zásadou rovnosti rovnako veľkú plochu
označenú číslom. Pre voľby do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu bude
plocha označená číslom zhodným s číslom určeným žrebom Štátnej komisie pre voľby a
kontrolu financovania politických strán. Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
a obcí budú plagátové plochy pre jednotlivé zaregistrované kandidujúce subjekty určené
žrebom. Žrebovanie bude verejné, žrebovanie riadi starosta obce. Informácie o mieste a
čase žrebovania budú zverejnené na web stránke obce.
2. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré mu bolo určené.
Táto vyhradená plocha musí byť k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia
volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo
na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane
miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.
3. Umiestňovanie volebných plagátov počas trvania volebnej kampane si zabezpečuje politická
strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti.
4. Po skončení volebnej kampane sú politické strana, politické hnutia, koalícii politických strán
a politických hnutí alebo nezávislí kandidáti, povinní do 3 dní odstrániť svoje volebné plagáty
z vyhradených plôch.
§4
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa ust. § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie tohto
nariadenia možno v zmysle ust. § 86 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33 €.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom môže byť kvalifikované podľa ust. § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt a sankcionované podľa

ust. § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do
výšky 6 638 €.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Helcmanovce dňa 31.10.2018 Uznesením č. 70/2018
2. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné
nariadenie č. 2/2011 Obce Helcmanovce, ktorým sa ustanovujú miesta na vylepovanie
volebných plagátov v Obci Helcmanovce počas volebnej kampane do Európskeho
parlamentu, na prezidenta, do NR SR, KSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Helcmanovce č. 144 zo dňa
14.12.2011.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Helcmanovce.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. Dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
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