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Obecné zastupitefstvo obce Poproč. podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznení neskorsích právnych predpisov avzmysle § 16 zákona č. 181/2014 o volebnej kampani
aozmene aäoplnení zákona č. 85/2015 opolitickych stranách apolitických hmííiach vznení
neskorších predpisov vydáva toto
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VSEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2015

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas

volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do

orgánov samosprávneho kraja
a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč

§ 1
f_

Uvodné ustanovenia

/

(1) Účelom tohto nariadeniaje v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán alebo
koalícií vyhradiť plochy , na ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas
volebnej kampane umiestňovať avylepovať (ďalej len "umiestňovať") volebné plagáty pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do orgánov samosprávy obcí , pre
voYby do orgánov samosprávnych krajov a pre voľby do Európskeho parlamentu.

(2) Za volebný plagát sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú tlačené alebo
písané materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

(3) Volebná kampaň zaČína podľa § 2 ods. 2 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a
dophiení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb vZbierke zákonov SIovenskej
republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

§2
Miesta na umiestňovanie plagátov

(1) Na území obce Poproč je dovolené v čase volebnej kampane umiestňovať plagáty a iné
nosiče informácií volebnej kampane výluČne na týchto plochách:



- na tabuliach umiestnených v centre obce, konkrétne v parku pod kostolom. Tieto
plochy sú označené: "Plocha pre vylepovanie volebných plagátov"

§3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov

(1) Obec zabezpečí rovnosť kandidujúcich subjektov pri vyhradení plochy na umiestňovanie
volebných plagátov tak, že obec rozdelí plochu vyhradenú na umiestnenie volebných plagátov
medzi všetky kandidujúce subjekty tak, že každému kandidujúcemu subjektu urcí rovnako
veľkú plochu a vyhradené plochy označí číslami zoradenými vzostupne zľava doprava podľa
čísel kandidujúcich subjektov. Každému kandidujúcemu subjektu vyhradí miesto označené
číslom totožným s číslom kandidujúceho subjektu.

(2) Miesta na umiestnenie volebných plagátov budú kandidujúcim subjektom k dispozícii po celý
čas volebnej kampane. V prÍpade že kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo umiestniť na
vyhradenom mieste volebný plagát, ostane toto miesto prázdne.

(3) Kandidujúci subjekt zodpovedáza obsah volebných plagátov.

(4) Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach aplochách než sú plochy amiesta
vymedzené týmto všeobecne záväzným nariadením nieje dovolené.

(5) Subjekt. ktoiý kandidoval vo voll^ách Je povinný najneskôr do 7 dní po skončení volieb
odstrániť svoje volebné plagáty z určených miest. Po mámom uplynutí tejto lehoty tak urobí
obec na náklady kandidujúceho subjektu.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč dňa
14.12.2015.

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.12.2015.
(4) Toto nariadenie ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 1/2010

o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov mformácií na území obce Poproč zo dňa
16.4.2010.

VPoproči, dna27.11.2015
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Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
14.12.2015 prijalo uznesenie č. B.9/g./2015, ktorým sa

uzn á š a

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2015 o vyhradení miest aurčení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby
do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Poproč podľa
predloženého návrhu.
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovanie:

PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie
Jozef Harčarik za takéto uznesenie
Martm Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 15.12.2015

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


