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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále na základe § 30 ods. 3 a 10 zákona č. 346/1990 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie pre určenie prístupu k hromadným informačným
prostriedkom obce v období volebnej kampane.
1. Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo
určeného času je zakázané.
2. V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup
k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu
alebo na prospech ich volebnej kampane.
3. Obec určuje týmto všeobecne záväzným nariadením prístup k miestnemu rozhlasu a určuje plochy
na vylepovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce.
4.Hlásanie volebnej kampane v miestnom rozhlase je povolené dvakrát v týždni v dňoch pondelok
a piatok v celkovom rozsahu 54 minút, ktorý sa rozdeľuje nasledovne :
a) kandidátom na voľbu starostu obce sa určí čas relácie: 3 minúty
b) politickej strane na predstavenie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva sa určí
čas relácie 9 minút za každú politickú stranu
c) nezávislým kandidátom na voľbu poslanca obecného zastupiteľstva sa určí 1 minúta
každému kandidátovi.

Podať žiadosť o odvysielanie volebnej kampane je možné dva dni pred začiatkom volebnej
kampane. Poradie vysielania je určené podľa dátumu a evidenčného čísla podania žiadosti.
5.Kampaň v rozhlasovom vysielaní a vylepovanie volebných plagátov pre politické strany
a nezávislých kandidátov je bezplatná.
6. Obec Dolný Štál určuje miesto pre vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávy obce na budove
Ul. Mateja Korvína č. 676/2 – ľavé krídlo Obecného úradu – Sklenené plochy.
7. Obec určuje miesto na základe zásade rovnosti
- pre každého nezávislého kandidáta v rozsahu jedného formátu A3,
- pre každú politickú stranu a hnutí v rozsahu dvojitého formátu A3.
8. V zmysle zákona sa zakazuje vylepovanie volebných plagátov na všetkých ostatných verejných
priestranstvách obce, pričom verejným priestranstvom sa rozumejú, budovy, stavby, ploty a ostatné
objekty a priestory viditeľné z verejnosti prístupných priestranstiev.

9. V súlade so zákonom v budovách, kde sídlia okrskové komisie a v ich bezprostrednom okolí je
zákaz zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň volieb. Bezprostredným okolím sa rozumejú budovy:
- na ul. Mateja Korvína súpisným a orientačným číslom: 676/2, 675/4, 669/13, 670/11
- na Hlavnej ulici súpisným a orientačným číslom: 65/83, 56/48, 41/113, 70/44
10.) nadobudnutím právoplatnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 4/2010 zo dňa: 26.10.2010.
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Éva Csóka, strostka obce

