Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad č. 2/2017 zo dňa 10. 7. 2017 o
umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Kunerad
Dňom zverejnenia návrhu, t.j. dňom 12.7.2017, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky na e-mail obce oukunerad@rajec.net alebo ústne do zápisnice na Obecnom
úrade v Kunerade, Kunerad č. 60. Pripomienkou možno v určitej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie je možné
od 12.7.2017 do 27.7.2017

Obecné zastupiteľstvo podľa § 16 zákona 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje
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 v
Obci Kunerad.
§2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Kandidujúce politické strany, politické hnutia (ďalej len „politická strana“) alebo ich
koalície a nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane1) umiestňovať volebné plagáty na
vyhradené miesta:
a) betónový stĺp umiestnený pri autobusovej zastávke ,,Kunerad-Kuneradce",
b) betónový stĺp umiestnený pri starom obecnom úrade so súpisným číslom 139,
c) na úradnej tabuli pred OcÚ, časť od kumunikácie, podľa § 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.
(2) Obec Kunerad vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov označí počas
volebnej kampane v ich hornej časti textom „OBEC KUNERAD-UMIESTŇOVANIE
VOLEBNÝCH PLAGÁTOV“.
(3) Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na iných miestach verejných priestranstiev vo
vlastníctve alebo správe obce, ako sú uvedené v ods. 1.
(4) Zakázané je umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, na nádoby určené
na komunálny odpad, ktoré sú majetkom alebo sú v správe obce.
(5) Plochy vyhradené obcou na umiestnenie volebných plagátov musia zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich subjektov.
(6) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až potom,
čo jej budú volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov. Až potom
bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii
kandidujúcim politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom až do skončenia
volebnej kampane. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na
umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre

kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát inej politickej
strany, koalície a iného nezávislého kandidáta.
§3
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad sa uznieslo na tomto VZN dňa .... Uznesením
č. .......
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Kunerad od 12.7.2017 do
27.7.2017.
(3) Schválením tohto VZN sa ruši VZN č. 2/2009 o umiestňovaní volebných plagátov a iných
informácii na verejných priestranstvách obce Kunerad, VZN č. 3/2010 o umiestňovaní
volebných plagátov a iných informácii na verejných priestranstvách obce Kunerad a VZN č.
2/2012 o umiestňovaní volebných plagátov a iných informácii na verejných priestranstvách
obce Kunerad,
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia.
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starostka obce
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