OBEC ŠTEFANOVCE
Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovciach na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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
v y d á v a pre územie obce ŠTEFANOVCE toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1 / 2015

O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách
a objektoch na území obce ŠTEFANOVCE

OBEC ŠTEFANOVCE
Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35
Čl. 1
Predmet nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
1. vyhradiť plochy na verejných priestranstvách na vylepovanie:
a) volebných plagátov a iných nosičov informácií pre voľby do NR SR, pre voľby do
Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta SR, pre voľby do orgánov vyšších
územných celkov, pre voľby do samosprávy obcí (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“)
2. určiť podmienky vylepovania plagátov na území Obce Štefanovce a stanoviť
vyhradené plochy a zásady vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a
objektoch na území Obce Štefanovce a dosiahnuť zvýšenie estetickej úrovne
vylepovania plagátov a čistoty miest určených na vylepovanie.
Toto VZN platí pre fyzické a právnické osoby, ktoré chcú v Obci Štefanovce propagovať
svoje aktivity formou vylepovania plagátov alebo oznamov.
Čl. 2
Určenie vyhradených plôch
1. Vylepovanie plagátov v Obci Štefanovce je povolené výlučne na miestach k tomu
účelu vyhradených a označených nápisom " Plocha na vylepovanie plagátov ",
názvom a adresou organizácie povoľujúcej túto činnosť.
2. V Obci Štefanovce sú pre plagáty určené plochy na vylepovanie plagátov na verejných
priestranstvách (ďalej len „výlepné plochy“), ktorých určenie ich umiestnenia je
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN (ďalej len „Príloha“).
3. Osoby , organizácie a politické subjekty , ktoré využívajú verejné vylepné miesta
Obce Štefanovce sú povinné zdŕžať sa činností, ktorými by znečistili alebo poškodili
verejné priestranstvo alebo vlastníctvo tretích osôb.
4. Umiestňovanie plagátov na iných miestach vo vlastníctve obce ako sú miesta určené
v prílohe tohto nariadenia nie je možné.
Čl. 3
Zásady vylepovania plagátov pri volebných kampaniach.
1) Miesta na vylepovanie volebných plagátov Obec Štefanovce poskytne oprávneným
osobám v súlade so zásadami rovnosti.
2) Oprávnené subjekty môžu umiestniť volebné plagáty len na tie plochy, ktoré sú určené
týmto VZN.
3) Za umiestňovanie volebných plagátov na vylepných plochách zodpovedajú oprávnené
subjekty, ktorým bola daná vylepná plocha pridelená. Vylepné plochy smú použiť len
počas volebnej kampane pre konkrétny druh volieb.
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4) Obec odovzdá vylepné plochy pri politických kampaniach oprávneným subjektom
najneskôr do termínu určeného podľa osobitného zákona.
5) Ak plocha na umiestňovanie volebných plagátov jednotlivých oprávnených subjektov
zostane nevyužitá, obec ju nemôže určiť na umiestňovanie volebných plagátov inému
oprávnenému subjektu.
Čl. 4
Kontrola, priestupky a sankcie
1) Je zakázané umiestňovať plagáty na všeobecne prospešné zariadenia najmä na :
čakárne, označenia zastávok a cestovné poriadky verejnej dopravy,
stĺpy verejného osvetlenia, elektrických a telekomunikačných vedení,
dopravné značky a dopravné zariadenia,
kontajnery na odpad a zberné stanovištia,
plagáty je zakázané umiestňovať aj na budovy, brány, ploty a iné objekty viditeľné z
verejných priestranstiev.
2) Vlastníci (správcovia) objektov a plôch, ktorí umožnia fyzickým a právnickým
osobám vylepovanie plagátov a oznamov, sú povinní rešpektovať a povoliť umiestňovanie
len takých plagátov, propagačných materiálov, ktoré svojím charakterom neohrozia
mravnosť, neodporujú platným zákonom a verejnému záujmu. Plagát nesmie žiadnym
spôsobom najmä:
a) propagovať násilie, vandalizmus a vulgárnosť, navádzať na protiprávnu činnosť alebo
vyjadrovať súhlas s takouto činnosťou,
b) znevažovať ľudskú dôstojnosť, urážať národnostné alebo náboženské cítenie,
zasahovať do vlastníckych práv bez súhlasu vlastníka, narušovať ochranu osobnosti,
c) propagovať produkty poškodzujúce životné prostredie, život alebo zdravie ľudí, zvierat
alebo rastlín bez toho, aby sa na túto škodlivosť výslovne a zreteľne na plagáte
upozornilo,
d) propagovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie je
zakázané,
e) propagovať omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky alebo informovať
o nich spôsobom, ktorý je jeho zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) propagovať sexualitu neslušným spôsobom,
g) propagovať fašizmus a rasizmus, vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie.
Za dodržanie týchto podmienok zodpovedá objednávateľ.
a)
b)
c)
d)
e)

3) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať poslanci obecného
zastupiteľstva a starostom obce poverení zamestnanci OcÚ.
4) Obec môže za porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu do 100,- eur podľa
ustanovenia § 47 ods. 1 písm. d/ a ods. 2 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov .
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ v Štefanovciach č. 17/2015
zo dňa 21.08.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

V Štefanovciach dňa 21.08.2015

Ing. František Kolarčík
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015

Plochy vyhradené na vylepovanie plagátov v Obci Štefanovce:

-

čakáreň na autobusovej zastávke pri Obecnom úrade
– plech o rozmeroch 1,2m x 0,9 m určená na vylep propagačných plagátov
a rôznych oznamov

-

čelná stena plechového skladu pred predajňou potravín
– vyhradená plocha o rozmere 4m x 1,5m určená na vylep volebných plagátov

V Štefanovciach 21.08.2015

..............................................
Ing. František Kolarčík
starosta obce

