Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN Obce Bohunice č. 3/2017 vyvesené na úradnej tabuli obce 25.8.2017.
VZN Obce Bohunice č. 3/2017 zvesené z úradnej tabule obce 11.9.2017.

Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a na základe § 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 sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov
vyhradiť plochy , na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas
volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania
volebných plagátov na týchto vyhradených miestach.
Článok 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1. Na verejných priestranstvách na území obce Bohunice je dovolené v čase volebnej
kampane umiestňovať volebné plagáty výlučne na týchto plochách:
a. vývesná tabula pri obecnom úrade
2. Plochy určené pre volebnú kampaň sú viditeľne označené názvom „Plocha pre volebnú
kampaň“.
3. Je zakázané lepiť volebné plagáty na verejné budovy, stĺpy verejného osvetlenia
a rozhlasu, na autobusové zastávky a všetky objekty vo vlastníctve alebo v správe obce.
Článok 3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
1. Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v článku 2 tohto VZN umiestnia v súlade so
zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú k dispozícii po celý čas volebnej
kampane.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených
týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou
úpravou.
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bohunice dňa
25.8.2017 uznesením číslo 03/2017 bod B3.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Bohuniciach.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
V Bohuniciach dňa 25.8.2017.
Ing. Peter Hajdúch
starosta obce Bohunice
v.r.

