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Obecné zastupiteľstvo v Čani v súlade s ustanoveniami § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §16 zákona NR SR
č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.
Čl. 1.
Predmet
1.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Čaňa počas volebnej
kampane pre voľby do :
a) Národnej rady Slovenskej republiky,
b) Európskeho parlamentu,
c) orgánov samosprávnych krajov,
d) orgánov samosprávy obcí.
Čl. 2.
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
2.1. Volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane je možné
umiestniť len na miestach vyhradených obcou Čaňa.
Miestami na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na účel stanovený
v ustanovení Čl. 1 sú:
 1 kus panelu, umiestnený na ulici Osloboditeľov č. 52,
 1 kus panelu, umiestnený na ulici Košickej pri autobusovej zastávke.
Na uvedených paneloch obec vyhradí rovnakú plochu pre všetky kandidujúce subjekty, ktorých
kandidátne listiny boli zaregistrované a označí ich číslami.
2.2. Plocha vymedzená na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa
kandidujúcim subjektom poskytuje bezodplatne.
2.3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
2.4. Za obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt.
Čl. 3
Zabezpečenie zásady rovnosti
3.1. Každému zaregistrovanému subjektu – politickej strane, politickému hnutiu alebo ich
koalícii a nezávislému kandidátovi obec pridelí v zmysle rovnosti rovnako veľkú plochu
označenú číslom. Pre voľby do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu to bude číslo určené
žrebom Štátnej komisie pre voľby. Pre ostatné voľby bude číslo zhodné s číslom kandidujúceho
subjektu na zaregistrovanej kandidátnej listine.
3.2. Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovej stránke zoznam plôch na vylepovanie
volebných plagátov pre kandidujúce subjekty.
3.3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesto, ktoré mu bolo určené.
Takto vyhradená plocha musí byť k dispozícii kandidujúcim subjektom až do skončenia
volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie
volebného plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo
na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane
miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne.

3.4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných miestach vo vlastníctve alebo
správe obce je neprípustné.
3.5. Neprípustné je umiestňovanie volebných plagátov na brány a steny budov, ktoré sú
majetkom obce, a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na
zverejňovanie písomných oznamov.
3.6. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach
(billboardoch), na objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, sa toto VZN nevzťahuje.
3.7. Každý kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje volebné plagáty,
zabezpečí ich odstránenie najneskôr do 30 dní po skončení volieb.
Čl. 4
Sankcia
4.1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa posudzuje ako priestupok
podľa príslušných ustanovení zákona SNR číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
5.1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čani
uznesením č. 125/2015 zo dňa 11.12.2015.
5.2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení na
úradnej tabuli obce.

Michal Rečka
starosta obce

