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všeobecne závázné nariadenie obce Benkovce

č. 1/2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných prie§transtvách poča§ volebnej
kampane.

Obecné zastupitefstvo v Benkovciach v zmysle § 6 zákona ě.36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § l6 zákona č. l8ll20l4 Z.z, o volebnej kampani
a o doplneni zikona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení

neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záváznom nariadení /ďalej len VZN/:

§1

predmet nariadenia

Toto všeobecne záv'ánné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na vylepovanie

a umiestňovanie volebných plagátov na územi obce Benkovce počas volebnej kampane pre

vol'by prezidenta, vol'by do Narodnej rady Slovenskej republiky, voťby do Európskeho
parlamentu, voťby do orgánov samosprávnych krajov a voťby do orgánov samosprávy obcí.

§2

Miesto a podmienky na vylepovanie volebných plagátov

1/ Kandidujúce subjekty móžu poěas volebnej kampane vylepovat' volebné plagáty na

verejných priestranstvách obce len na týchto plochách:

o štvorstenový stojan umiestnený v centrálnom parku Obce Benkovce

2l Yyhtadená plocha na umiestnenie volebných plagátov poěas volebnej kampane musí

zodpovedať zásadém rovnosti kandidujúcich subjektov, tj. pre všetky zaregistrované

politické strany a koalície politických strán musí byt vytvorený rovnaký priestof na

umiestnenie volebných plagátov.

3/ Vylepovanie volebných plagátov na iných plochách a zaňadeniach nie je dovolené a

zakladádóvod na vyvodenie sankcií podťa zákonaě.37211990 Z.z. v znení zmien a doplnkov

voči porušovateťovi tohto VZN,

4/ Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane sú povinné vylepené plagáty

odstraniť na vlastné naklady.

§3

záverečné ustanovenia

1/ Toto všeobecne závázné nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných Plagátov

na budovy a iné objekty vo vlastníctve tretích osób.



2lToto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupitel'stva v Benkovciach č. l48 dňa

23.02,2018.
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