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Obec Baloň v rámci preneseného výkonu štátnej správy na základe článku 71 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 16
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Baloň č. 4/2022 o podmienkach umiestňovania
volebných plagátov
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby na prezidenta
republiky a vykonanie referenda. Nevzťahuje sa na reklamné plochy.
Článok 2
Umiestňovanie volebných plagátov
1. Na umiestnenie volebných plagátov sú vyhradené tieto miesta:
a) brána Požiarnej zbrojnice súp. č. 102 o výmere 10 m2
b) brána budovy vo vlastníctve obce súp. č. 103 vo výmere 10 m2
2. Plochy na vylepovanie volebných plagátov budú rozdelené medzi jednotlivé kandidujúce
subjekty (politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí,
nezávislých kandidátov) v súlade so zásadou rovnosti, a to po zaregistrovaní kandidujúcich
subjektov.
3. Volebné plagáty môže kandidujúci subjekt umiestňovať len na plochu, ktorá mu bola
pridelená. Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
Pridelená plocha sa poskytuje kandidujúcim subjektom bezplatne.
4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na
pridelenej ploche, táto mu napriek tomu ostáva pridelená až do konca volebnej kampane
a nepodlieha prerozdeleniu medzi ostatné kandidujúce subjekty.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje
volebné plagáty z vyhradených plôch. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie
príslušný kandidujúci subjekt
2. V prípade, že vylepené plagáty nebudú odstránené v stanovenej lehote, zabezpečí
ich odstránenie obecný úrad v Baloni na náklady subjektu, ktorý ho vylepil, prípadne v koho
mene sa vylepili. Zakazuje sa poškodzovanie a prelepovanie plagátov iných subjektov.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Baloni
dňa 08. 08. 2022, číslo uznesenia 91/2022 . Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší VZN č.
1/2010 zo dňa 27. 04. 2010.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Baloň č. 4/2022 nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho
vyhlásenia.
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