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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce K u r i m a
Obecné zastupiteľstvo obce Kurima podľa ustanovení § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4, písm. g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ustanovením § 16
zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
volebnej kampani“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Predmet nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miest a stanovenie
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane na území obce Kurima pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby
prezidenta Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávy krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Toto nariadenie ustanovuje miesta
na vylepenie plagátov počas predvolebnej kampane na území obce Kurima.
Článok 2
Začiatok volebnej kampane
Podľa zákona o volebnej kampani samotná volebná kampaň začína dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení daných volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48
hodín predo dňom konania týchto volieb.
Článok 3
Miesta na umiestňovanie plagátov a podmienky ich umiestňovania
1. Obec určuje nasledovné miesta na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane:
-

reklamná tabuľa pred budovou obecného úradu na ulici Klepár 1,
reklamná tabuľa na verejnom priestranstve pri potoku na Nám. sv. Michala,
dočasná reklamná plocha pri trhovom mieste

2. Za obsah, umiestňovanie vylepovanie a udržiavanie poriadku na určených plochách
zodpovedajú kandidujúce subjekty.
3. Na vyhradených miestach sa nesmú umiestňovať materiály, ktoré nesúvisia s
prebiehajúcimi voľbami. Obec je oprávnená takéto materiály z týchto určených plôch
odstrániť.
4. Obec zabezpečí 48 hodín pred samotným začatím daných volieb odstránenie dočasných
plôch z miest určených v odseku 1.
5. Odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt
zabezpečí sám na vlastné náklady do 5 dní od skončenia volieb.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kurime
dňa 13.12.2019 uznesením č. 8/3.
2. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kurima č. 1/2009.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej
tabuli Obce Kurima.
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