Všeobecne záväzné nariadenie obce K o m o č a č. 1/2009 o vylepovaní plagátov,
o určení plagátovacích plôch počas volebnej kampane volieb do NR SR, volieb do
samosprávy obce, volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj volieb do
Európskeho parlamentu a o živelných nápisoch v obci Komoča

I.
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva v záujme zachovania
čistoty a kultúrnosti životného prostredia obce a za účelom zabezpečenia plagátovacích plôch.
Vymedzuje pojmy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri vylepovaní plagátov
a odstraňovaní živelných nápisov na území obce. Presne určuje vylepovanie (plagátovacie)
plochy a spôsob ich prevádzky.
II.
Základné pojmy
1. Za plagáty sa považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá krátkodobého
charakteru.
2. Za pôvodcu plagátu sa považuje organizátor podujatia, v rámci volebnej kampane
kandidujúci subjekt, t.j. nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutie.
3. Správcom vylepovacích miest je Obec Komoča.
4. Vylepovacie miesta v obci sú:
a./ reklamná tabuľa pri Kultúrnom dome
b./ reklamná tabuľa pri autobusovej zastávke pri zdravotnom stredisku
c./ reklamná tabuľa oproti prvej autobusovej zastávky od Nových Zámkov
5. Za živelné nápisy sa považujú nápisy na budovách, objektoch a iných plochách, ktoré nie
sú súčasťou vývesných tabúl jednotlivých prevádzkarní, alebo povolených reklám.
III.
Podmienky vylepovania plagátov
1. Vylepovanie plagátov na miestach určených v tomto nariadení sa vykonáva
so súhlasom správcu.
2. Vylepovanie plagátov a písanie živelných nápisov na území obce na miestach viditeľných
z verejného priestranstva je okrem vylepovacích miest zakázané.
3. Je zakázané čiastočné alebo úplné prekrytie, alebo prelepenie každého jedného plagátu,
ktorého aktuálnosť trvá.
4. Je zakázané svojvoľné vylepovanie každého jedného plagátu bez vedomia správcu
vylepovacích plôch.
5. Za dodržiavanie podmienok vylepovania plagátu je zodpovedný správca a každý pôvodca
plagátu.
6. Majiteľ /správca/ alebo užívateľ objektu, na ktorého fasáde sa nachádzajú plagáty a ich
zvyšky v rozpore s týmto nariadením, pokiaľ nie je známy pôvodca, je povinný tieto ihneď
odstrániť.
7. Správca vylepovacích miest je povinný udržiavať vylepovacie miesta v riadnom stave.
8. Správca vylepovacieho miesta sa pri svojej činnosti riadi príslušnými predpismi.

IV.
Podmienky volebnej kampane
1/ Počas volebnej kampane volieb určuje starostka obce miesta na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách v ktorom vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám
rovnosti všetkých kandidátov.
2/ Určenie miesta s presným vymedzením plochy, ktorú obec vyhradí a v zmysle ustanovení
ods. 1/ oznámi starostka obce na základe vyžiadania pred začatím volebnej kampane každému
kandidátovi, a to nezávislému kandidátovi, politickej strane a politickému hnutiu
3/ Počas volebnej kampane má každý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným
informačným prostriedkom a iným službám územnej samosprávy.
4/ Každý kandidát môže vylepovať plagáty len na to určené miesto.

V.
Sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú pracovníci obecného
úradu a hlavný kontrolór obce.
2/ Starostka obce je oprávnená ukladať a vybrať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri
ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto nariadenia.
3/ Pokuta je príjmom obce.
VI.
Záverečné ustanovenia
1/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 bolo schválené Obecných zastupiteľstvom
v Komoči dňa 20.4.2009 uznesením č. 5/20042009.
2/ Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Komoči.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6.5.2009 dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.
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