VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA
č. 4/2015
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Obec Lubina podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 (ďalej len „zákon o volebnej kampani“)
sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

ČLÁNOK I.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách v obci Lubina počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Verejnými priestranstvami pre účely tohto VZN sú verejne prístupné pozemky vo
vlastníctve obce Lubina.

ČLÁNOK II.
§2
Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
možno len na vyhradených miestach, ktoré sú uvedené v tomto VZN a ktorými sú:
 plagátové plochy umiestnené pri budove Obecného úradu.
2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
bude rozdelená na časti tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán
(ďalej len „zaregistrované politické strany“) musí byť vytvorený rovnomerný priestor
na umiestňovanie volebných plagátov.

1

3. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až
po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po
zverejnení vyžrebovaných čísiel tak bude možné vyhradenú plochu rozdeliť
v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov.
4. Jednotlivé rozdelené plochy budú číselne označené, pričom kandidujúca politická
strana umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa
s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine. Takto vyhradená plocha bude
k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do skončenia volebnej kampane,
bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebného
plagátu využije, alebo nie.
5. 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. Toto miesto nie
je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
6. Využívanie iných než vymedzených plôch na umiestnenie volebných plagátov na
verejných priestranstvách v obci Lubina sa zakazuje.

ČLÁNOK III.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lubine uznesením č. 98/2015
z 10.12.2015.
2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce a stráca
účinnosť dňom 6.3.2016.
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Ing. Martin Beňatinský, v. r.
starosta obce
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