Obecné zastupiteľstvo obce Strečno v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle
§ 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
č. 181/2014 Z. z.)predkladá

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Strečno č. 1/2020
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vyhradzuje miesta a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby prezidenta SR, pre
voľby do NR SR, pre voľby do orgánov vyšších územných celkov, pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, pre politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a
nezávislých kandidátov, kandidujúcich vo voľbách a v iných prípadoch, ak tak ustanoví
osobitný zákon.
Čl. II
Vyhradenie miest na umiestnenie volebných plagátov
(1) Na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane sa určuje reklamná tabuľa na ul.
SNP pri supermarkete Jednota a ulici Sokolská pri Obecnom úrade Strečnoa reklamné
tabule, ktoré budú dočasne, na tento účel umiestnené pri autobusových zastávkach.
Čl. III
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov.
(2) Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po
zaregistrovaní kandidátky štátnou komisiou pre voľby.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na plochy určené obcou Strečno si zabezpečujú
jednotlivé subjekty.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v Čl. II tohto VZN
je zakázané.
Zdôrazňuje sa zákaz vylepovať volebné plagáty:
• na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia
• na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom (napr. autobusová zastávka)

• do úradnej tabule pred budovou obecného úradu v Strečne.
(4) Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania miesta a
času konania volieb a konania predvolebných zhromaždení.
(5) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poslanci
obecného zastupiteľstva v Strečne.
(6) Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa posudzuje ako priestupok
v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh VZN č. 1/2020 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov bol
zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce Strečno dňa 9.1.2020 a zvesený
30.1.2020.

2.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa 6.2.2020

3.

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 6.2.2020 uznesením č.
114/2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Strečno

4.

VZN zvesené z úradnej tabule dňa ......................

5.

Ruší sa VZN č.4/2015 prijaté uznesením č. 36/4/2015 zo dňa 14.12.2015

6.

VZN č. 1/2020 je účinné od 21.2.2020

.

Bc. Dušan Štadáni
starosta obce

