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Obecné zastupiteľstvo v obci Selec podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce
Selec
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miesta na verejnom
priestranstve na území obce Selec určeného na vylepovanie volebných plagátov politických
strán, hnutí, koalícií politických strán (ďalej len strany), petičných výborov a nezávislých
kandidátov pre voľby územnej samosprávy, Národnej rady SR, samosprávnych krajov,
Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Článok 2
Organizácia vylepovania volebných plagátov
1. Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany,
ktorých členovia kandidujú vo voľbách, petičné výbory a nezávislí kandidáti, respektíve
osoby, ktoré sa preukážu splnomocnením týchto subjektov.
2. Strany, petičné výbory a nezávislí kandidáti sa považujú za oprávnené a povinné osoby na
plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tohto VZN.
3. Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje správca vylepovacích miest.
4. Spravovaním vylepovacích miest sa poveruje Obecný úrad v Selci.
Článok 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Strany, petičné výbory a nezávislí kandidáti môžu vylepovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách len na plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov (ďalej len
vylepovacie plochy).
2. Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany, kandidátov petičných
výborov a nezávislých kandidátov, ktorí kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre
strany, ktoré informujú o referende. Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám
rovnosti.
3. Na území Obce Selec môžu strany, kandidáti petičných výborov a nezávislí kandidáti
vylepovať volebné plagáty len na jestvujúcich pevne zabudovaných zariadeniach –

informačných tabuliach na autobusovej zástavke pred kultúrnym domom, ktoré sú na tento
účel vyhradené.
4. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec až potom,
ako budú obci oznámené a doručené zoznamy zaregistrovaných strán resp. kandidátov. Na
základe zoznamov budú informačné tabule rozdelené v rovnakom pomere.
5. Ak strana, petičný výbor alebo nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre stranu,
petičný výbor alebo nezávislého kandidáta prázdne.
6. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je neprípustné.
Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov na brány domov, steny budov
v súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných
priestranstvách. Porušenie tohto pravidla zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči
porušovateľovi tohto VZN.

Článok 5
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Strany a nezávislí kandidáti, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty
sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť sankciu podľa osobitného
predpisu.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
21.06.2017 uznesením číslo 26/2017
4. Týmto VZN sa ruší VZN č.1/2009 o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov
politických subjektov vo volebnej kampani na území obce Selec zo dňa 27.02.2009.

MVDr. Stanislav Svatik
starosta obce

