VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA

č. 2/2014
Obec Lubina podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2014
Zásady volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí
dňa 15. novembra 2014 v podmienkach obce Lubina
ČLÁNOK I.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené Rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla 2014 a boli určené na
sobotu dňa 15. novembra 2014. Voľby sa konajú v tento deň od 7.00 hod. do 20.00
hod.
2. Volebná kampaň (ďalej aj kampaň) pre voľby do orgánov samosprávy obcí začína 17
dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je
zakázané.
3. Účelom tohto nariadenia je stanoviť zásady volebnej kampane a umiestňovania
volebných plagátov v podmienkach obce Lubina s cieľom vytvoriť rovnaké
podmienky pre všetkých zaregistrovaných kandidátov na funkciu starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva.

ČLÁNOK II.
§2
Určenie termínu a rozsahu kampane
V zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa čas kampane
určuje nasledovne:
Začiatok kampane: 29.10.2014 – od 7.00 hod.
Koniec kampane: 13.11.2014 – do 7.00 hod.
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ČLÁNOK III.
§3
Volebná kampaň a umiestňovanie volebných plagátov

1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách
možno začať 29.10.2014 len na tých miestach, ktoré obec vyhradila týmto nariadením.
Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických
strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov.
2. Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov sú:
a) panel – vedľa autobusovej zastávky v obci (oproti predajni Coop Jednota)
b) panel – vedľa autobusovej zastávky v Miškech Dedinke.
3. Vylepovanie volebných plagátov na miestach vyhradených obcou počas volebnej
kampane si zabezpečuje politická strana, koalícia alebo nezávislý kandidát sám.
Vylepovanie plagátov na miestach, ktoré nie sú verejnými priestranstvami si politické
strany, hnutia, koalície a nezávislí kandidáti dohodnú s vlastníkmi objektov.
Vylepovanie volebných plagátov na miestach vyhradených obcou je bezplatné.
4. Za odstránenie volebných plagátov po ukončení volebnej kampane dňa 13.11.2014 do
7.00 hod. sú zodpovedné politické strany, koalície alebo nezávislí kandidáti. Za
zverejnený propagačný materiál v súkromných spoločnostiach zodpovedajú tie
subjekty, ktoré vylepovanie a vystavenie propagačného materiálu zrealizovali.
5. Úradné vitríny obce je zakázané využívať kandidátmi na predvolebnú kampaň.
6. Politické strany a nezávislí kandidáti musia pri organizovaní verejných zhromaždení
na otvorených priestranstvách na svoju podporu alebo podporu svojho kandidáta
postupovať v zmysle § 5 zákona NR SR č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve
v znení jeho neskorších noviel. Uskutočňovanie týchto zhromaždení sa nepovažuje za
porušovanie princípu rovnosti pre nezávislých kandidátov, politické strany a koalície.
7. Na organizovanie volebných akcií a mítingov (ďalej len volebné akcie) poskytuje obec
Lubina v priestoroch KD G. Zocha Lubina a Osvetového domu v Miškech Dedinke
nezávislým kandidátom a politickým stranám možnosť uskutočňovania jednej
volebnej akcie, v prípade kandidátov na starostu dvoch volebných akcií, v časovom
rozsahu dvoch hodín. Žiadosť o rezerváciu priestorov je potrebné doručiť najskôr od
24.10.2014 a najneskôr do 7.11.2014 vrátane do 14.00 hod. na OcÚ Lubina. V prípade
kolízie týkajúcej sa požadovaného priestoru má prednosť ten nezávislý kandidát alebo
politická strana, ktorá doručila svoju žiadosť v skoršom termíne. Priestory pre účely
volebných akcií sa poskytujú bezplatne.
8. Ak politická strana alebo nezávislí kandidáti pri akciách na otvorených priestranstvách
počas kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí použijú hudobnú
produkciu , musia splniť voči obci oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona NR SR č.
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96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Organizátor podujatia musí
oznamovaciu povinnosť splniť sedem dní pred dátumom konania podujatia
oznámením adresovaným OcÚ Lubina, Lubina č. 56, 916 12 Lubina.
9. Na podporu svojich kandidátov môžu politické strany a nezávislí kandidáti využiť
obecný rozhlas v Lubine a v Miškech Dedinke tak, že dodajú do podateľne OcÚ
nahratý propagačný spot na CD nosiči v dĺžke maximálne 5 minút a tento bude
odvysielaný pri dodržiavaní zásad rovnosti kandidujúcich politických strán
a nezávislých kandidátov v období vysielania politickej reklamy (29.10.2014 –
13.11.2014 do 7.00 hod.) nasledovne:
 v dňoch: pondelok – štvrtok v čase od 15.00 hod. do 15.30 hod.
 piatok v čase od 12.30 hod. do 13.00 hod.
Nezávislí kandidáti a politické strany, ktoré nemajú možnosť nahrať propagačný spot
na CD nosič, môžu svoj propagačný spot prečítať priamo v ústredni obecného
rozhlasu osobne alebo poverenou osobou. V tomto prípade je potrebné byť v ústredni
obecného rozhlasu v dňoch: pondelok - štvrtok do 14.45 hod. a v piatok do 11.45 hod.

Termíny vysielania:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Pondelok:
Utorok:
Streda:

29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
3.11.2014
4.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
7.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014

Vysielanie politickej reklamy v obecnom rozhlase nebude spoplatnené. Vysielací čas
nezávislých kandidátov a politických strán bude stanovený v poradí, v akom budú
propagačné spoty na CD doručené, resp. požiadajú kandidáti o ich prečítanie.
10. Je zakázané používať na propagáciu počas volebnej kampane ostatný majetok vo
vlastníctve obce (fasády budov, autobusové zastávky, stĺpy verejného osvetlenia
a pod.).
11. V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom
vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách kde sídlia okrskové
volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí vysielať alebo zverejňovať informácie
o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v neprospech
slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
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12. Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr
do siedmeho dňa pred dňom volieb (8.11.2014 do 7.00 hod.).
13. Obecné noviny Lubinčan nie je možné použiť na účely politickej reklamy.
14. Prostredníctvom obecného rozhlasu budú vyhlasované oznámenia o konaní akcie
v rámci volebnej kampane. Vyhlásenie oznámenia je bezplatné.

ČLÁNOK IV.
§4
Sankcie
Pri porušení tohto nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638 eur. fyzickú osobu, ktorá
poruší zásady kampane môže obec postihnúť podľa § 46 zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK V.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Lubina sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Lubine svojim uznesením č. 79/2014 z 25.9.2014.
2. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN obce Lubina č. 29/2009
O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu
referenda zo dňa 22.4.2009.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
(30.9.2014) na úradnej tabuli obce a stráca účinnosť dňom 16.11.2014.

V Lubine, dňa 25.9.2014

.................................................
Ing. Martin Beňatinský, v. r.
starosta obce
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