Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide podľa §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s §30 ods. 10 Zákon
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, s §27 ods. 2 Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov, s §19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení neskorších predpisov a §24 ods. 13 zákona NR SR č. 333/2004 Z.z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce Veľká Ida a Veľká Ida časť obce Gomboš toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/14
o agitačnej činnosti a predvolebnej kampani
§1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje postup kandidujúcich politických strán a kandidátov pri agitačnej činnosti
a predvolebnej kampani politických strán a kandidátov na území obce Veľká Ida a časti obce
Gomboš.
§2
Plochy na vylepovanie volebných plagátov
Obec Veľká Ida určuje kandidujúcim stranám a kandidátom na vylepovanie volebných
plagátov tieto vývesné miesta v obci:





výlepová plocha na Hlavnej ulici pri polícií
výlepová plocha na Hlavnej ulici pri dome číslo 144
výlepová plocha pri zdravotnom stredisku
výlepová plocha pri kultúrnom dome v časti obce Gomboš.
§3
Mítingy

(1) Obec Veľká Ida vyhradzuje na konanie predvolebných mítingov v čase volebnej kampane:
a) zasadačka Gomboš,
b) areál amfiteátra,
c) priestory materskej školy
(2) Poplatok podľa VZN č. 3/2011 – o úhradách za poskytované služby obcou Veľká Ida
a Veľká Ida časti obce Gomboš
a) za prenájom priestoru materskej školy je príjmom materskej školy Veľká Ida,
b) za prenájom areálu amfiteátra a zasadačky Gomboš je príjmom rozpočtu Obce Veľká Ida.
(3) Z dôvodu zachovania objektívnosti a politickej nezávislosti Obecného úradu vo Veľkej
Ide je zakázané konanie mítingov, ako aj zasadnutí politických strán v priestoroch obecného
úradu. Tento zákaz platí aj v období mimo predvolebnej kampane.

§4
Hlásenia v miestnom rozhlase
(1) Obec Veľká Ida umožní kandidujúcim stranám a kandidátom odvysielať volebné spoty v
miestnom rozhlase za poplatok podľa VZN č. 3/2011 – o úhradách za poskytované služby
obcou Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš.
(2) Čas vyhradený na volebné spoty kandidujúcich strán, koalícii a kandidátov je počas
volebnej kampane v pracovné dni v pondelok, streda a piatok v čase od 13:30 do 14:30.
(3) Obec vyčlení čas v dĺžke maximálne 10 minút pre každú kandidujúcu politickú stranu,
koalíciu strán alebo kandidáta v abecednom poradí na základe žiadosti predloženej na Obecný
úrad vo Veľkej Ide minimálne 30 minút pred časom vyhradeným na volebné spoty.
(4) Volebné spoty je možné vysielať z nahrávok na zvukových CD-nosičoch alebo z priameho
vysielania.
(5) Z dôvodu zachovania objektívnosti a politickej nezávislosti Obecného úradu vo Veľkej
Ide je zakázané čítanie volebných spotov a politických prejavov zamestnancami Obce Veľká
Ida okrem prípadu, že zamestnanec je kandidátom. Tento zákaz platí aj v období mimo
predvolebnej kampane.
(6) Prostredníctvom miestneho rozhlasu je možné na základe požiadavky jednotlivých
kandidujúcich politických strán alebo kandidátov hlásiť zamestnancami Obce Veľká Ida
oznamy o konaní predvolebných mítingov za poplatok podľa VZN č. 3/2011 – o úhradách za
poskytované služby obcou Veľká Ida a Veľká Ida časti obce Gomboš.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Ida
na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 uznesením č. 75/14 a nadobúda účinnosť dňom
10.10.2014.
Vo Veľkej Ide dňa 25.9.2014

.............................................
MVDr. Július Beluscsák
starosta obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľká Ida dňa 26.9.2014.
VZN zvesené dňa 10.10.2014.

