OBEC BLATNÉ
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ust. § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a ust. § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
a v zmysle
úst. § 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
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 09/2016 O UMIESTŇOVANÍ
PLAGÁTOV NA ÚZEMÍ OBCE BLATNÉ

Obec Blatné
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v zmysle ustanovenia úst. § 4 ods. 3 písm. n), úst. § 6 ods.
1, ust. § 11 ods. 4, písm. g) zákona 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 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) sa dňa 15.12.2016, uznieslo na
tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 09/2016
o umiestňovaní plagátov na území Obce Blatné
§1
Predmet úpravy
(1)
(2)

(3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme zachovania
verejného poriadku, čistoty, kultúrnosti prostredia a estetického vzhľadu Obce Blatné.
Predmetom tohto VZN je vyhradiť plochy na verejných priestranstvách na vylepovanie:
a) volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do Európskeho parlamentu,
pre voľby prezidenta SR, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby
do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do samosprávy obcí a pri organizovaní
referenda (ďalej len „volebné plagáty“) pre politické strany, politické hnutia, koalície
politických strán a nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo voľbách a v iných
prípadoch, ak tak ustanoví osobitný zákon,
b) iných ako volebných plagátov, plagátových výzdob, oznamov, informácií mimo
volebnej kampane (ďalej len „plagáty“), určiť podmienky vylepovania plagátov na
území obce Blatné a stanoviť vyhradené plochy a zásady vylepovania plagátov na
verejných priestranstvách a objektoch na území Obce Blatné, a tak dosiahnuť
zvýšenie estetickej úrovne vylepovania plagátov a čistoty výlepových miest.
Toto VZN sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
právnické osoby, ktoré majú záujem umiestniť plagáty na území obce Blatné, ako aj
subjekty v zmysle § 2 ods. 1 zákona o volebnej kampani.

§2
Podmienky, plochy a zásady určené na vylepovanie na území Obce Blatné počas
volebnej kampane
(1)

(2)

Politické strany, politické hnutia a ostatné subjekty, ktoré sú registrované podľa
osobitého zákona, ktorým je Obec Blatné povinná vymedziť plochy na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách, sú oprávnené volebné plagáty
umiestniť na miestach, ktoré určí Obec po tom, ako budú verejne dostupné údaje
o vyžrebovaných číslach zaregistrovaných kandidátnych listín na príslušné voľby.
Výlepová plochá na volebné plagáty v Obci Blatné je nasledovná:

(3)

(4)

(5)
(6)

- plechová tabuľa na ulici M.R. Štefánika, vedľa hasičskej zbrojnice
Plocha, ktorá je Obcou Blatné určená na vylepovanie volebných plagátov, bude
rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov v príslušných
voľbách.
Obec odovzdá vymedzenú plochu na volebné plagáty kandidujúcim subjektom
najneskôr do termínu uvedenom v rozhodnutí o vyhlásení volieb uverejnenom v Zbierke
zákonov SR. Pre riadne zaregistrované kandidujúce subjekty je plocha k dispozícií až
do skončenia volebnej kampane (48 hodín predo dňom konania volieb).
V prípade, že kandidujúci subjekt nevyužije právo na umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, zostane miesto určené na umiestnenie
volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné
využiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
Používanie výlepových plôch je bezodplatné. Počas predvolebnej kampane si
vylepovanie volebných plagátov zabezpečuje každý subjekt sám na vlastné náklady.
Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.
§3
Podmienky, plochy a zásady určené na vylepovanie na území Obce Blatné

(1)

Výlepové plochy na plagáty v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) tohto VZN v Obci Blatné sú
nasledovné:
-

(2)

(3)

betónová skruža na rohu križovatky M.R. Štefánika a Šarfickej ulice (roh hasičskej
zbrojnice)
betónová skruža na Bratislavskej ceste (plocha pri zmrzlinárni).

Umiestňovanie plagátov na výlepových plochách Obce Blatné je povolené výlučne po
predošlej úhrade sadzby za umiestnenie plagátov na Obecnom úrade v Blatnom, ktorá
je stanovená v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
Pred umiestnením plagátov na výlepové miesta v Obci Blatné, je potrebné prihlásiť sa
na Obecnom úrade v Blatnom s nasledovnými údajmi (nutnosť vypísať prílohu č. 2 tohto
VZN):
- meno, priezvisko fyzickej osoby („FO“), meno, priezvisko alebo názov FO učenej na
podnikanie, alebo názov právnickej osoby („PO“),
- adresa/sídlo FO a PO,
- IČO, DIČ,
- telefónny kontakt,
- počet vylepovaných plagátov a ich stručný opis obsahu plagátov.
Tieto údaje budú podkladom k určeniu sadzby za umiestnenie plagátov na území Obce
Blatné v zmysle cenníka.

(4)

(5)

(6)

(7)

Za obsah plagátu zodpovedá fyzická osoba, FO určená na podnikania alebo PO, ktorá
má povolené vylepovanie plagátov na území Obce Blatné v zmysle vyššie uvedených
podmienok.
Plagáty, ktoré boli vylepené na výlepových plochách na území Obce Blatné bez
predošlého povolenia, budú z výlepových plôch odstránené ihneď po zistení
neoprávneného umiestnenia plagátov.
Najkratšia doba na vylepenie je 5 kalendárných dní, pričom za umiestnenie plagátov od
5 dní do 10-tich kalendárných dní sa sadzba zdvojnásobí a umiestnenie plagátov nad 10
dní je spoplatnený trojnásobnou sadzbou.
Od sadzby za vylepovanie plagátov sú oslobodené kultúrno-spoločenské akcie
organizované Obcou Blatné, ako aj akcie organizované záujmovými organizáciami
z Obce Blatné.

§4
Spoločné ustanovenia
(1)

Porušenie tohto VZN fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie alebo právnickou
osobou sa kvalifikuje ako správny delikt, na ktorý sa vzťahujú príslušné ustanovenia
podľa osobitného predpisu.1
§5
Záverečné ustanovenia

(1)

Kontrolu tohto VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce Blatné a poverení
zamestnanci OÚ Blatné.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Blatnom dňa 15.12.2016 a vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa 16.12.2016
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia, t. j. dňa 1.1.2016

(2)
(3)

v. r.
..............................................................
Rastislav Pero
Starosta Obce Blatné

1

§ 27b zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Príloha č. 1

CENNÍK
Za umiestnenie plagátov
na území Obce Blatné

Formát
plagátu

Počet

Cena za 5 dní

Cena za 10 dní

Cena za 15 dní

A5
A4
A3
A2
A1
A0

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

0,50 Eur
1,00 Eur
1,50 Eur
2,00 Eur
3,00 Eur
4,00 Eur

1,00 Eur
2,00 Eur
3,00 Eur
4,00 Eur
6,00 Eur
8,00 Eur

1,50 Eur
3,00 Eur
4,50 Eur
6,00 Eur
9,00 Eur
12,00 Eur

- úhrada za umiestnenie plagátov sa uhradí do pokladne obecného úradu počas stránkových
hodín OÚ Blatné

Príloha č. 2

ŽIADOSŤ O POVOLENIE
Na umiestnenie plagátov na výlepových miestach
na území Obce Blatné

Meno/názov FO alebo PO žiadateľa:
....................................................................................................................................................
..............................................................................................

Adresa žiadateľa:
....................................................................................................................................................
..............................................................................................

IČO: .....................................................
DIČ: .....................................................
Telefónny kontakt: .....................................................

Počet vylepovaných plagátov: .....................................................

Stručný popis obsahu plagátov:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................

