OBEC FORBASY
Obec Forbasy na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, a
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a § 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
vydáva

Všeobecne záväzné
nariadenie
č. 11a
O VYMEDZENÍ MIEST NA UMIESTNENIE
VOLEBNÝCH PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE
V OBCI FORBASY
schválené uznesením OZ č. 12/5 zo dňa, 10.7.2017.
Čl. 1 Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom tohto nariadenia je vyhradenie miesta a ustanovenie podmienok na
umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
2. Obec Forbasy týmto nariadením umožňuje všetkým kandidujúcim politickým stranám,
hnutiam, koalíciám a nezávislým kandidátom umiestňovať volebné plagáty na území
obce na miestach k tomu určených.
Čl. 2 Miesta na umiestnenie volebných plagátov
1. Obec Forbasy na umiestnenie volebných plagátov určuje túto plochu na tomto mieste:
a) Informačná tabuľa v centre obce, pri obecnom úrade

2. V zmysle dodržania zásady rovnosti, každá z kandidujúcich politických strán, hnutí
koalícií a každý nezávislý kandidát bude mať na vyhradenom mieste vymedzenú
pomernú časť plochy zodpovedajúcu počtu kandidujúcich strán, hnutí, koalícií a NK.
3. Toto VZN sa netýka a neupravuje vylepovanie plagátov a iných prostriedkov
propagujúcich kandidujúce politické strany, hnutia, koalície a NK na objektoch vo
vlastníctve súkromných, právnických či fyzických osôb.
Čl. 3 Povinnosti politických strán
1. Politické strany, hnutia, koalície a NK zabezpečujúce umiestňovanie volebných
plagátov v plnom rozsahu zodpovedajú za obsahové znenie plagátov.
2. Plagáty nesmú obsahovať čokoľvek, čo by urážalo národnostné a náboženské cítenie,
ohrozovalo mravnosť, propagovalo násilie, výrobky zdraviu a životu škodlivé alebo
alkoholické a tabakové výrobky.
Čl. 4 Záverečné ustanovenia
1. Zakazuje sa politickým stranám, hnutiam, koalíciám a nezávislým kandidátom
prelepovanie volebných plagátov iných politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých
kandidátov rovnako tak ich strhávanie a poškodzovanie plagátových plôch a miest.
2. Politické strany, hnutia, koalície a nezávislý kandidáti majú povinnosť v okolí
plagátových plôch a miest zachovávať čistotu.
3. Politické strany a hnutia, koalície a nezávislý kandidáti odstránia volebné plagáty do 15
dní od skončenia volieb. V prípade nedodržania tejto povinnosti v stanovenej lehote,
plagáty odstráni obec na náklady príslušnej politickej strany, hnutia, koalície
alebo nezávislého kandidáta.
4. Volebná kampaň začína, podľa zákona č. 181/2014 Z.z., dňom uverejnenia rozhodnutia
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo
dňom konania volieb.
5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa
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