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Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN 02/2017

o vymedzení miesta na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Schválené uznesením OZ č...../2017 zo dňa ............2017

Vypracoval:

Ing. Ján Halaška

Obecné zastupiteľstvo v Čavoji, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Čavoj č. 02/2017
Článok I.
Základné ustanovenia
Počas volebnej kampane vo voľbách pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby
do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí sa volebné plagáty môžu umiestňovať na verejných priestranstvách v obci len
na miestach vyhradených obcou a v súlade s § 27 ods. 2 zákona SNR č. 303/2001 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov.

Článok II.
Vymedzenie miesta
Obec Čavoj vymedzuje nasledovné miesto na umiestňovanie volebných plagátov na čas
volebnej kampane:
Plocha určená pre vylepovanie volebných plagátov, ktorá je umiestnená vedľa úradnej tabule
obce pri obchode s potravinami COOP Jednota.
Článok III.
Rozdelenie plochy
Plocha vyhradená na umiestňovanie volebných plagátov je rozdelená pre všetky kandidujúce
subjekty, v zmysle zásad rovnosti kandidujúcich subjektov.
Žiadny kandidujúci subjekt nesmie umiestňovať volebné plagáty mimo miesta vyhradeného
obcou v tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok IV.
Odstraňovanie plagátov
(1) Po skončení volieb je každý kandidujúci subjekt, ktorý použil vymedzene priestory
na umiestnenie plagátov je povinný v termíne do 15 dní od skončenia volieb odstrániť všetky
umiestnené plagáty.
Článok V.
Kontrola dodržiavania VZN

Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce budú kontrolovať poslanci
Obecného zastupiteľstva v Čavoji, hlavný kontrolór obce a starosta obce.
Za porušenie tohto VZN môže byť kandidujúcim subjektom uložená pokuta podľa zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. VZN 02/2017 bolo schválené uznesením
OZ č. .../2017 dňa ............2017.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čavoj č. VZN 02/2017 nadobúda účinnosť dňa
............/2017

Ing. Ján Halaška
starosta obce
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Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.07.2017
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Svoje pripomienky k návrhu VZN 02/2017 môžu uplatniť fyzické a právnické osoby najneskôr
do 28.07.2017 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade
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