
                                                     
 
    Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany č.  1/2012 
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  politických strán  
a kandidátov kandidujúcich vo voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky 
 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch v zmysle § 6   zákona č. 369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  § 30 bodu 10  zákona č.  
346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy   obcí  v znení neskorších predpisov 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 
                                                               Čl. I. 
                                                               Účel 
 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť miesta na umiestňovanie 
volebných plagátov politických strán a kandidátov  kandidujúcich vo voľbách do  
Národnej rady Slovenskej republiky,  ktoré sa uskutočnia dňa  10. marca 2012. 
 
                                                               Čl. II. 
                                           Vymedzenie základných pojmov          
 
1. Obec vyhradí miesta, na ktorých možno   21 dní pred  voľbami  / t.j. 18.02.2012 /   
    umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií.  
2. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických  
    strán. 
3. Plochami na vylepovanie plagátov sa rozumejú plochy na informačných  tabuliach   
    umiestnených na verejných priestranstvách na území obce. 
4. Volebnými plagátmi sa na účely tohto nariadenia rozumejú obrázkové a textové plagáty  
    propagujúce politickú stranu,  kandidáta, kandidujúcich vo voľbách do NR SR. 
  
 
                                                             Čl. III. 
                                     Miesta na vylepovanie volebných plagátov 
 
1. Vylepovať volebné plagáty  v obci Veľké Úľany možno len na informačných  tabuliach,   
      vymedzených týmto  všeobecne záväzným nariadením. Na tento účel sa vymedzujú  
      nasledujúce miesta a plochy : 
       a/  Hlavná ulica, verejné priestranstvo pri  Nájomnom bytovom dome 14 b.j. súp.č. 569 
            - 3,50 m2 
       b/  ulica Štefana Majora, na oplotení objektu súp.č. 560  - 15, m2 
       c/  Leninova ul. pri objekte súp.č. 216  /vedľa kozmetiky/ - 2 m2 
    2.  Starosta obce určí veľkosť plochy pre jednotlivé politické strany a pre nezávislých  
         kandidátov tak, aby tieto  zodpovedali zásadám rovnosti, teda aby každý z nich mal  
         rovnako veľkú plochu. Rozdelenie miest na vylepovanie  volebných plagátov sa určuje 
        losovaním a zverejňuje sa na úradnej tabuli obecného úradu. 
    3.  Na iných plochách ako je vymedzené v tomto všeobecne záväznom nariadení je  



         vylepovanie plagátov zakázané.      
 
                                                            Čl. IV. 
                                      Povinnosti  politických strán  
 
    1.  Kandidujúce politické  strany a  kandidáti sú povinní do  15. 02.2012  oznámiť  
         starostovi obce ak si uplatňujú nárok na vylepovanie svojich volebných plagátov v obci.  
    2.  Politické strany v plnom rozsahu  zodpovedajú za obsahové znenie plagátov. 
    3.  Politické strany sú povinní odstrániť volebné plagáty do 15 dní po skončení volieb. 
     
                                                            Čl. V. 
                                                  Kontrola a sankcie   
 
   1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta obce  
       a  hlavný kontrolór obce. 
    2.Obec môže za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia uložiť  fyzickej  
        ako aj právnickej osobe pokutu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
        v znení neskorších predpisov 
         
                                                               Čl. VI. 
                                                   Záverečné ustanovenia 
 
   1.  Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch dňa1.2.2012 
        číslo uznesenia :  39-OZ/2012 bod č. 7 
   2.  Zrušuje sa VZN č. 2/2010 o vymedzení miest na umiestňovanie  volebných plagátov 
         a iných nosičov informácií pre voľby  do orgánov samosprávy obcí. 
   
 
 
 
  
                                                                                     Ing. František Gőgh 
                                                                                         starosta obce 
       
 
 
 
 
 


