Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vrbová nad Váhom č.xx/2015
o vyhradení miest na umiestenie volebných plagátov počas volebnej kamppane
Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom, v súlade s § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 16
zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vyhradenie miest na umiestnenie
volebných plagátov politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických
hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len „oprávnené subjekty“) na verejných priestranstvách
v obci Vrbová nad Váhom (ďalej len “obec“) počas volebnej kampane pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych
krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí a pri konaní referenda.
§2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné
plagáty na informačných paneloch a stĺpoch vo vlastníctve obce (ďalej len „informačné
zariadenia“) uvedených v Prílohe č. 1 .
(2) Pridelenie informačných zariadení sa určí dohodou alebo losovaním oprávnených subjektov
najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.
(3) Umiestňovanie volebných plagátov mimo vyhradené miesta sa zakazuje.
§3
Povinnosti oprávnených subjektov
(1) Oprávnený subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoj volebný
plagát z vyhradenej plochy.
(2) V prípade, že oprávnený subjekt svoj volebný plagát v súlade s § 3 ods.1 VZN neodstráni,
odstránenie volebného plagátu zabezpečí obec na náklady oprávneného subjektu.
§4
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovej nad
Váhom dňa xx.xx.xxxx.
(2) Zrušuje sa VZN č. xx/xxx o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane .
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
Vo Vrbovej nad Váhom dňa xx.xx.2015
Ing. Ladislav Forró
starosta obce

Príloha č. 1
VZN č. xx/2015
o vyhradení miest na umiestenie volebných plagátov počas volebnej kampane
Zoznam miest vyhradených na vylepovanie volebných plagátov
Číslo 1 až x – Ulica
Číslo x až x – Ulica
Číslo x až x – Ulica

pred
pred
pred

na betónovom stĺpe - x miest
na betónovom stĺpe - x miest
na betónovom stĺpe - x miest

