
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  ORESKÉ
č. 1/2010

o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň v Obci Oreské
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Obecné zastupiteľstvo obce Oreské v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR, úplné
znenie, § 19, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 zákona č. 303/2001
Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta SR a § 17 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov vydáva toto VZN č. 1/2010.

§ 1
Účel nariadenia

1) Toto nariadenie ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich
politických strán, hnutí a ich koalícií, prípadne kandidujúcich jednotlivcov (v ďalšom len politické subjekty) na 
území obce Oreské počas predvolebnej kampane.

2) Toto VZN ustanovuje tiež podmienky a rozsah poskytovania vysielacieho priestoru na predvolebnú kampaň v 
miestnom rozhlase.

 § 2 
Vymedzenie pojmov 

1) Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana alebo 
hnutie alebo ich koalícia), alebo kandidujúci jednotlivec.

2) Za volebný plagát sa na účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky, oznamy, 
prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

3) Za volebný spot sa na účely tohto VZN rozumie zvukový záznam v ktorom sa kandidát predstaví sám.

 § 3 
Plochy na vylepovanie volebných plagátov 

1) Na verejných priestranstvách a na zariadeniach v majetku a v správe obce  Oreské je počas predvolebnej kampane 
možné vylepovať plagáty len na plochách, určených osobitne na tento účel. 

2) Propagačné informačné plochy určené na tento účel sú umiestnené: 
a) siporexový plot spojovacieho chodníka
b) vývesná tabuľa pri Obecnej skrinke 

3) Vylepovanie volebných plagátov na iných plochách na verejnom priestranstve je zakázané a zakladá dôvod na 
vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

§ 4 
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov 

1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie 
plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu, a náklady s tým spojené si hradí 
kandidujúci subjekt sám. 

2) Miesta na vylepovanie volebných plagátov obec Oreské poskytne bezplatne pri dodržaní zásad rovnosti. 

3) Za vylepovanie plagátov na vývesných plochách a ich obsahové znenie zodpovedajú samotné kandidujúce subjekty. 

4) Kandidujúce subjekty sú povinné zdŕžať sa konania, ktorým by znečistili verejné priestranstvo a zároveň sú povinné 
na vlastné náklady odstrániť volebné plagáty do 15 dní po skončení volieb. 



5) Je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných domov, na vstupných bránach, 
bez súhlasu majiteľa aj na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, 
na prístreškoch a ďalších súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach a na 
iných verejnoprospešných zariadeniach. 

6) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používať vlastné plochy, zhotovené napr. z lisovaného 
drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestňovať na verejných 
priestranstvách vo vlastníctve obce. Obec Oreské si vyhradzuje právo takéto propagačné prostriedky odstrániť na 
náklady toho, kto ich rozmiestnil. 

§ 5
 Vedenie predvolebnej kampane v miestnom rozhlase

1) V miestnom rozhlase môže byť odvisielaný oznam o konaní stretnutia kandidujúceho subjektu s občanmi, ktoré sa 
uskutoční v obci Oreské. Takýto oznam môže byť pre jeden kandidujúci subjekt odvysielaný najviac 2 x pred takýmto 
stretnutím.

2) V sobotu a v nedeľu je miestny rozhlas vylúčený z každej činnosti súvisiacej s predvolebnou kampaňou a komerčnou 
reklamou.

3) Každý kandidujúci subjekt si donesie volebný spot na CD.  

4) Pokiaľ kandidujúci subjekt má k dispozícii len písomnú formu volebného spotu, zamestnanec obce nie je povinný 
tento volebný spot prečítať v miestnom rozhlase. Kandidát má možnosť si spot prečítať a odvysielať sám za technickej 
pomoci pracovníka obce.

5) Každý kandidujúci subjekt má časový limit 10 minút.

6) Volebné spoty budú odvysielané za stanovenú odplatu 1,50 €/hlásenie v úradných hodinách Obecného úradu 
Oreské a v poradí, v akom boli nahlásené, max. 1 x denne počas predvolebnej kampane.

§ 6
Kontrola dodržiavania ustanovení

1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce Oreské
b) poslanci obce Oreské
c) hlavný kontrolór obce Oreské
2) Zistené porušenia ustanovení tohto VZN je možné oznámiť Obecnému úradu Oreské.
3) Zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto VZN nesie kandidujúci subjekt.

§7
Záverečné ustanovenia

1) Zodpovednosť za obsah relácie zverejňovanej v miestnom rozhlase nesie v plnej miere kandidujúci subjekt, ktorý sa 
zaväzuje, že vo svojom vystúpení nebude zasahovať do ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd iných, nebude 
propagovať fašizmus, násilie, podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy ....(§19, zákona 308/2000)

2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Oreské dňa 5.10. 2010 uznesením č. 12/2010.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 21.10.2010.

V Oreskom, 5.10. 2010                                                                               

                                 Beáta Štefková
             starostka obce Oreské

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyvesené :     6.10.2010                                                                                      Zvesené : 21.10.2010




