Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrubá Borša č. 1/2017
o umiestnení plagátov na území obce Hrubá Borša
Obec Hrubá Borša na základe ust. § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, 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 nadväznosti na usmernenie a umiestňovanie volebných plagátov
zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme
zachovania verejného poriadku, čistoty, kultúrnosti prostredia a estetického vzhľadu obce
Hrubá Borša.
2. Predmetom úpravy tohto nariadenia je vymedzenie základných pojmov, stanovenie
podmienok umiestňovania plagátov na území obce Hrubá Borša, určenie plagátovacích plôch
vo vlastníctve obce Hrubá Borša, ako aj určenie plagátovacích plôch, na ktorých možno pred
voľbami pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí, prípadne
referenda plagáty umiestniť.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie
a právnické osoby, ktoré majú záujem umiestniť plagáty na území obce Hrubá Borša (ďalej
len „objednávateľ výlepu“)
4. Na účely tohto nariadenia sa:
a) za plagáty pokladajú letáky, oznamy, samolepky s informačným, propagačným, reklamným
a komerčným obsahom
b) za volebné plagáty pokladajú plagáty propagujúce činnosť, ciele a program politických
strán, hnutí, ich koalícií a kandidátov
c) za pôvodcu plagátu pokladá usporiadateľ podujatia, v prípade neuvedenia usporiadateľa
vlastník alebo nájomca priestorov podujatia, resp. fyzická alebo právnická osoba, ktorá
propaguje výrobky, služby, podujatie
d) plagátovacia plocha obce Hrubá Borša pokladá za informačné zariadenie vo vlastníctve
obce Hrubá Borša označené ako „Plagátovacia plocha obce Hrubá Borša“.
Článok II.
Registrácia plagátov obce Hrubá Borša
1. Umiestňovanie plagátov na plagátovacej ploche obce Hrubá Borša je povolené
výlučne po nahlásení u správcu. Správcom plagátovacej plochy je Obec Hrubá Borša.
Plagátovacia plocha je umiestnená pri potravinách so s. č. 57 na parc. č. 30/1.
2. Umiestňovať je povolené len také plagáty, ktoré nie sú spôsobilé ohroziť mravnosť,
morálku, neodporujú platným zákonom a verejnému poriadku. Za obsah plagátu zodpovedá
fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá plagát

vylepila. Je zakázané umiestneniť plagáty s rovnakým obsahom, vo väčšom počte ako jeden
kus.
3. Nahlásenie výlepu plagátu sa vykonáva u správcu – osobne na Obecnom úrade Hrubá
Borša č. 73 alebo na telefonickom čísle 02/45901324.
Článok III.
Poplatky za umiestnenie plagátu na plagátovacej ploche
1. Umiestňovanie plagátov na plagátovacej ploche obce Hrubá Borša je bez poplatku.
Článok IV.
Podmienky umiestňovania plagátov na plagátovacej ploche
1. Umiestňovanie plagátov zabezpečí fyzická alebo právnická osoba samostatne.
2. Umiestnené aktuálne plagáty je zakázané znehodnocovať alebo inak poškodzovať.
3. Po ukončení aktuálnosti plagátu má správca právo plagát prelepiť alebo odstrániť.
Článok V.
Podmienky umiestňovania volebných plagátov a určenie plagátovacej plochy
pre účely volebnej kampane
1. Umiestňovať volebné plagáty na verejnom priestranstve v Hrubej Borši možno počas
volebnej kampane len na plagátovacej ploche vyhradenej a určenej pre volebnú kampaň a v
súlade s podmienkami jednotlivých volebných zákonov.
2. Plagátovacia plocha vyhradená pre volebnú kampaň je:
- plagátovacia plocha pri potravinách so s. č. 57 na parc. č. 30/1
3. Používanie plagátovacej plochy je bez poplatku.
4. Obec Hrubá Borša označí plagátovaciu plochu ako náhle sa stane verejne známy počet
vo voľbách zaregistrovaných politických strán, ich koalícií a nezávislých kandidátov.
Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plagátovaciu plochu.
5. Kandidujúci subjekt môže umiestniť svoje volebné plagáty len na plochy, ktoré mu obec
vyhradí.
6. Ak kandidujúci subjekt nevyužije jemu vyhradenú plagátovaciu plochu, zostane voľná
a obec Hrubá Borša ju nemôže prideliť inému kandidujúcemu subjektu.
7. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na vyhradenej
plagátovacej ploche si zabezpečí každý kandidujúci subjekt sám na svoje náklady.
8. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

Článok VI.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa kvalifikuje ako priestupok. Porušenie tohto
nariadenia fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie alebo právnickou osobou sa
kvalifikuje ako správny delikt.
2. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku, môže byť uložená pokuta v konaní
o priestupkoch podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov do
výšky 33,00 Eur. Fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe, ktorá sa
dopustí správneho deliktu, môže byť uložená pokuta podľa zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6638,00 Eur.
3. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov schváleného dňa 26. 03. 2009 Uznesením č. 18/09OZ.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hrubá Borša o umiestňovaní plagátov na území
obce Hrubá Borša č. 1/2017 bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom obce
Hrubá Borša dňa 04. 09. 2017, Uznesením číslo 180, z celkového počtu 5 poslancov bolo
prítomných 4 poslanci a za prijatie hlasovali 4 poslanci.
5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa od zverejnenia na
úradnej tabuli obce Hrubá Borša a po zverejnení v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
V Hrubej Borši, dňa 10. 08. 2017
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