Obec Jakubovany

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Jakubovany

Návrh VZN vyvesený dňa 27.11.2019, zvesený dňa 16.12.2019
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubovanoch dňa 16.12.2019
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 16.12.2019
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Jakubovany

Obec Jakubovany, v zmysle §6 a §11 ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v súlade s ustanovením §16 zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o
zmene a doplnení zák. č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedziť miesta v obci
Jakubovany na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane.
Čl. 2
Základné pojmy a definícia
1. Určením plôch na umiestnenie volebných plagátov sa rozumie určenie miest, kde sa
budú vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane.
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály,
letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom propagujú vo
voľbách kandidujúci subjekt.
3. Za iné médiá na území obce Jakubovany sa považuje obecný rozhlas a webové sídlo
obce.
Čl. 3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov v obci Jakubovany
1./ Pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas
volebnej kampane sú vyhradené miesta:
a) informačná volebná tabuľa obce umiestnená pred budovou súpisné číslo 21 (budova
obecného úradu).
2./ Na miestach určených v ods.1 tohto článku budú pre kandidujúce subjekty vyhradené
plochy v takej veľkosti a počte, aby bola zachovaná zásada rovnosti. Plocha vymedzená v
ods. 1 sa poskytuje bezplatne.
3./ Toto VZN sa nevzťahuje na informačné, reklamné zariadenia a objekty, ktoré sú v
súkromnom vlastníctve a objekty vo vlastníctve právnických osôb.
4./ ) Vzhľadom na možnosti obce, veľkosť úradnej tabule a počet kandidujúcich subjektov
bude rozvrh plôch na miestach vyhradených podľa ods. 1 tohto článku určený obcou
Jakubovany bez zbytočného odkladu po tom, čo sa jej stane známym oficiálne zverejnenie
celkového počtu kandidujúcich subjektov pre jednotlivé druhy volieb tak, aby vyhradené
plochy zodpovedali zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Rozvrh plôch bude prvým
dňom volebnej kampane vyvesený na úradnej tabuli obce Jakubovany, na webovom sídle
obce Jakubovany a bude k dispozícii aj na Obecnom úrade v Jakubovanoch

Čl. 4
Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu
1. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesú kandidujúce subjekty.
2. Umiestnenie volebných plagátov si zabezpečí kandidujúci subjekt na vlastné náklady
v spolupráci s obecným úradom. Sprístupnenie informačných tabúľ - tabule sú prístupné
bez obmedzenia
3...Kandidujúci subjekt je povinný dodržať jemu vyhradenú plochu určenú na vylepovanie
plagátov.
4...Odstránenie volebných plagátov si zabezpečí kandidujúci subjekt na vlastné náklady
v spolupráci s obecným úradom. Sprístupnenie informačných tabúľ – prístup k tabuliam
nie je obmedzený.
5.. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách, iných informačných
tabuliach v obci, na zariadeniach, stĺpoch verejného osvetlenia, na oploteniach a budovách
a pod., okrem vyhradených plôch, sa zakazuje.
Čl. 5
Volebná kampaň v iných médiách
Používanie obecného rozhlasu a webového sídla obce na volebnú kampaň sa nepovoľuje.
Netýka sa to oznámenia o čase a mieste konania predvolebných zhromaždení pre informáciu
občanov.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Jakubovany č. 03/2019 sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Jakubovanoch dňa 16.12.2019
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Jakubovany č. 03 /2019 nadobúda účinnosť 15.
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Jakubovany

16.12.2019 v Jakubovanoch

Ing.Milan Zuzaniak, v.r.
starosta obce Jakubovany

