Obec Kúty podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 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 v y d á v a

všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2019
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
§1
Všeobecné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie miest, na ktorých možno pred
voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, pred voľbami
prezidenta Slovenskej republiky, voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov
samosprávnych krajov umiestňovať počas volebnej kampane volebné plagáty a ustanovenie
zásad pre umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce.

§2
Určenie miest na vylepovanie plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno
len na obcou vyhradených miestach.
2. Obec Kúty určuje na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné verejne prístupné
priestory a verejné priestranstvá:
a) vestibul obecného úradu
b) informačné tabule a informačné plochy v obci označené nápisom „Vyhradené na
umiestňovanie volebných plagátov“.

§3
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a hnutí,
kandidátovi na prezidenta a nezávislému kandidátovi („ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa
pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom.
2. Obec v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí a označí číslom plochy na vylepovanie
volebných plagátov po tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich
subjektov, tzn. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich
subjektov príslušným orgánom
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
b) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou samosprávneho kraja,
c) pre voľby do orgánov samosprávy obcí miestnou volebnou komusiou,
d) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.

3. Číslo plochy na umiestňovanie volebných plagátov
a) v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu je totožné
s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu zverejneného štátnou
komisiou,
b) v prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávnych krajov
a volieb do orgánov samosprávy obcí sa určí v závislosti od abecedného poradia jednotlivých
kandidujúcich subjektov.
4. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorú mu
obec vyhradila podľa bodu 3 tohto článku všeobecne záväzného nariadenia.
5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane, a to bez ohľadu na to, či
kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije alebo nie.
6. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na
vyhradených plochách, zostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto
miesto nesmie použiť iný kandidujúci subjekt.
7. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
8. Nie je možné vylepovať plagáty, ktorých obsah je v rozpore s Ústavou SR a ostatnými právnymi
predpismi SR a EÚ, propaguje fašizmus, rasizmus, diskrimináciu skupiny osôb, ohrozuje
mravnú výchovu mládeže, obsahuje vulgarizmy, hanobí občanov, ich národnosť alebo
vierovyznanie, propaguje predaj omamných alebo návykových látok a podobne.
9. Umiestňovanie volebných plagátov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je bezplatné.

§4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci
Kúty.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
17.04.2019 uznesením č. 3/2019-S.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 03.05.2019.

V Kútoch, 17.04.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Vyvesené: 18.04.2019

