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Obec Baďan (ďalej len „obec“) na základe § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13) zákona č.
333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7) zákona č.
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších právnych predpisov,
§ 27 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov, § 30 ods. 10) zákona
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych
predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
neskorších právnych predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):
§1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miesta na verejnom priestranstve
na území obce určeného na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií
politických strán (ďalej len „strany“), petičných výborovo a nezávislých kandidátov (ďalej len
„NEKA“) pre voľby územnej samosprávy, Národnej rady SR, samosprávnych krajov,
Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda.
§2
Určenie a označenie plôch na verejných priestranstvách
Obecné zastupiteľstvo pre účely volebnej kampane určuje kandidujúcim stranám:
1. Na vylepovanie volebných plagátov (oslobodené od poplatku) tieto vývesné miesta v obci:
a) Informačná tabuľa v obci Baďan a v obci Klastava,
b) Baďan – autobusová zastávka (plechová – 6 m2).
2. V prípade, že plochy určené na vylepovanie volebných plagátov sú zaplnené, a strana,
kandidát petičného výboru alebo NEKA nemá priestor na umiestnenie svojho plagátu, je
povinný informovať o tejto skutočnosti pracovníkov Obecného úradu v Baďane.
3. V prípade doručenia iných nosičov informácií (CD) 10 minút vysielacieho času v miestnom
rozhlase po uhradení poplatku 2,00 € do pokladne Obecného úradu v Baďane.
4. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je neprípustné.
5. Neprípustné je aj vylepovanie volebných plagátov na brány domov, steny budov
v súkromnom vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných
priestranstvách.
§3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany
Po uplynutí lehoty volebnej kampane politické strany a NEKA odstránia volebné plagáty
z vystavených plôch v súlade s čl. 1 tohto VZN. V prípade neodstránenia materiálov na
volebnú agitáciu, ich odstráni obec na náklady politickej strany.

§4
Sankcie
Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta obce uložiť sankciu podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení a §13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení.
§5
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou poslancov prítomných na
zasadnutí.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2015 zo dňa
15.12.2015.
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