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Obec Ružindol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 331/2003
Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov,
podľa § 15 a § 50 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení a § 27
zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,,VZN“ ):

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Ružindol
č. 2/2017
o vylepovaní plagátov na území obce Ružindol
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradiť plochy na verejných
priestranstvách na vylepovanie:
1. Volebných plagátov a iných nosičov informácií o voľbách ( ďalej len volebných
plagátov ), kandidujúcich politických strán, hnutí, koalícií (ďalej len „politické subjekty“ )
a nezávislých kandidátov (ďalej len NEKA) pre voľby samosprávy, Národnej rady SR,
samosprávnych krajov, Európskeho parlamentu, prezidenta republiky a vykonanie referenda
na území obce Ružindol najmä počas predvolebnej kampane a v iných prípadoch, ak tak
ustanoví osobitný zákon.
2. Iných ako volebných plagátov, plagátových výzdob, oznamov, informácií, mimo
volebnej kampane (ďalej len „plagáty“), určiť podmienky vylepovania plagátov a stanoviť
vyhradené plochy a zásady vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a objektoch
na území obce Ružindol .
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Za plagáty sa pre účely tohto VZN, považujú papierové reklamy, propagačný materiál,
oznamy, pozvánky a iné tlačivá krátkodobého charakteru (okrem veľkoplošných reklám tzv.
bilboardov)
2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály,
letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú
vo voľbách kandidujúci subjekt.
3. Za pôvodcu plagátu považuje organizátor podujatia ( v prípade neuvedenia organizátora
podujatia sa za pôvodcu plagátu považuje osoba, ktorá vlastní alebo prenajíma priestory na
podujatie ), ďalej fyzická alebo právnická osoba, ktorá propaguje výrobky, služby,
podujatie, resp. osoba, ktorá z obsahu plagátu môže byť považovaná za pôvodcu.
4. Správcom vylepovacích miest zriadených obcou je obec Ružindol, zastúpená starostom
obce.
5. Za vylepovacie miesto sa považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zriadený obcou
Ružindol.

Čl. 3
Vymedzenie miest na vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie plagátov a volebných plagátov v obci Ružindol je povolené výhradne na
plochách na verejných priestranstvách zriadených na tieto účely.
2. Na umiestňovanie plagátov a volebných plagátov na území obce Ružindol sú zriadené
vyhradené plochy nasledovne:
a) betónový stĺp / valec na autobusovej zástavke Dolný koniec,
b) betónový stĺp / valec na autobusovej zastávke Horný koniec,
c) betónový stĺp / valec na autobusovej zastávke pri Športovom areáli Ružindol.
3. Plocha na umiestňovanie plagátov a volebných plagátov, vymedzená v ods. 2 tohto
článku, sa fyzickým a právnickým osobám ( pôvodcovi plagátu ) a kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
4. Vylepovanie plagátov a volebných plagátov na iných verejných priestranstvách, okrem
plôch na tieto účely zriadených,je zakázané.
5. Je neprípustné umiestňovať plagáty a volebné plagáty na tabule alebo skrinky určené na
vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov obce Ružindol, ktoré sú vo
vlastníctve obce.
6. Zároveň je neprípustné umiestňovanie plagátov a volebných plagátov na autobusové
zastávky, brány domov, steny budov či iných objektov v súkromnom vlastníctve fyzických
a právnických osôb, bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti.
Čl. 4
Podmienky vylepovania, umiestňovania a odstraňovania plagátov a volebných
plagátov
1. Fyzické a právnické osoby a politické subjekty ktoré chcú využiť plochy určené na
vylepovanie plagátov obce Ružindol, oznámia svoju požiadavku na vyhradenie plochy na
umiestnenie plagátov Obecnému úradu Ružindol, ktorý pridelí výlepnú plochu.
2. Vylepovanie plagátov a volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách
určených na vylepovanie plagátov a volebných plagátov, vyhradených týmto VZN, si
zabezpečí každý pôvodca plagátu a kandidujúci subjekt na svoje náklady.
3. Zodpovednosť za obsah plagátov a volebných plagátov nesie každý pôvodca plagátu a
príslušný kandidujúci subjekt.
4. Umiestňovanie plagátov a volebných plagátov, odstránenie plagátov a volebných
plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý pôvodca plagátov a kandidujúci subjekt
zabezpečí sám na vlastné náklady.
5. Fyzické a právnické osoby a politické subjekty, ktoré využívajú plochy určené na
vylepovanie plagátov obce Ružindol sú povinné zdržať sa činností, ktorými by znečistili,
znehodnotili alebo poškodili ostatné plagáty a volebné plagáty umiestnené na výlepných
plochách, verejné priestranstvo alebo vlastníctvo tretích osôb.
Čl. 5
Zabezpečenie zásady rovnosti vylepovania volebných plagátov
1. Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plochu na miestach určených na
vylepovanie volebných plagátov.
2. Obec Ružindol označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa
stane verejne známy počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií, a
zaregistrovaných kandidujúcich jednotlivcov.
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré obec Ružindol
označí pre danú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu a zaregistrovaného
kandidujúceho jednotlivca.

4. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov.
5. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov registrovaný kandidujúcisubjekt
nevyužije, zostane voľné a obec ho nemôže určiť inému registrovanému kandidujúcemu
subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný registrovaný kandidujúci subjekt.
Čl. 6
Osobité ustanovenia
1. Pre účely volebnej kampane pri voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách do samosprávy obcí,o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov, voľby prezidenta Slovenskej republiky, o spôsobe
vykonania referenda a ostatných doplňovacích a predčasných voľbách, platí ustanovenie
príslušného zákona o voľbách.

Čl. 7
Sankcie
1. Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom sa
podľa § 27b) ods. 1) písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov považuje za správny delikt, za ktorý obec uloží pokutu do 6 638 Eura.
3. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce Ružindol.
Čl. 8
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Toto VZN Obce Ružindol bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ružindole
uznesením č. 57/2017 zo dňa 04.12.2017.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN Obce Ružindol
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej
kampane, schválené Obecným zastupiteľstvom v Ružindole dňa 8. júla 1998.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ružindole.
Čl. 9
Účinnosť
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ružindol č. 2/2017 nadobúda účinnosť dňom
01.01.2018.

v Ružindole dňa 05.10.2017

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce

