Obecné zastupiteľstvo obce Gabčíkovo na základe § 16 zákona NR SR 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 v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
obce G A B Č Í K O V O č. 6 /2015
o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí na území obce Gabčíkovo
§1
Všeobecné ustanovenie

1. Toto nariadenie určuje miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí.
§2
Volebná kampaň
1. Podľa § 2 ods.2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ( ďalej len „
vyhlásenie volieb „) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
§3
Umiestňovanie volebných plagátov
1. Z dôvodu zabezpečenia zásad rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií počas
volebnej kampane v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani pred voľbami,
do orgánov samosprávy obcí sa určujú miesta , na ktorých možno vylepovať volebné plagáty.
Na tento účel sa vymedzujú nasledujúce plochy:
- reklamné tabule umiestnené na:
a. ) plote Zariadenia pre seniorov na Športovej ulici
b. ) plote ZUŠ na Námestí Svätej Trojice

3 m2
3 m2

2. Na uvedenej ploche budú pripravené miesta na vylepovanie plagátov pre každú politickú
stranu alebo koalíciu v rovnakom rozsahu a s porovnateľnou možnosťou prístupu
a pohľadu.
Tieto miesta budú na stanovišti očíslované. Každej politickej strane alebo koalícii bude patriť
číslo, pod ktorým bude označovaná jej kandidátna listina.
Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti sú povinní pri vylepovaní plagátov počas
volebnej kampane dodržiavať zásadu rovnosti.
3. Na inom, ako verejnom priestranstve v uvedenom § 3, odsek 1 tohto VZN sa umiestnenie
volebných plagátov nepovoľuje.
4. Ak politická strana alebo koalícia nevyužije vyhradený priestor, tento priestor musí zostať
voľný.

§4
Záverečné ustanovenie
1. Obec Gabčíkovo v zmysle vyššie citovaných zákonov poskytuje bezplatný prenájom určenej
plochy na uvedených miestach jednotlivým kandidujúcim subjektom počas volebnej kampane.
2. Umiestňovanie (vylepovanie) volebných plagátov počas volebnej kampane na určenej ploche si
zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov informácií majú jednotlivé
kandidujúce subjekty.

§5
Účinnosť

1.

Obecné zastupiteľstvo obce Gabčíkovo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
04.12.2015.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli dňa 20.11.2015.
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 07.12.2015.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 23. 12. 2015

V Gabčíkove dňa 07.12.2015

Iván Fenes
starosta obce

