Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 15 /2010
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na verejných priestranstvách.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na základe § 30 ods.10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien vydáva pre územie obce Nálepkovo toto
všeobecne záväzné nariadenie:

I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky a vymedzuje miesto na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Nálepkovo počas volebnej kampane volieb
do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických
strán a nezávislých kandidátov.

II.
Vyhradené miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov
1./ Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti volebné plagáty môžu vylepovať 17 dní pred
začatím volieb na týchto vyhradených miestach a plochách:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vo vývesnej skrinke na námestí obce
vo vývesnej skrinke pod Čiernou Horou
vo vývesnej skrinke na Zahájnici
vo vývesnej skrinke v Treťom Hámri
vo vývesnej skrinke Komunitné centrum - Grün
vo vývesnej skrinke Komunitné centrum - Mlyn
na autobusových zastávkach
v prevádzkach a zariadeniach právnických osôb a fyzických osôb po predchádzajúcom
súhlase vlastníkov týchto prevádzkarni a zariadení.

2./ Na iných ako v čl. II. ods. l uvedených vyhradených miestach a plochách vylepovanie volebných
plagátov je zakázané.

III.
Spôsob vylepovania volebných plagátov
1./ Vylepovanie volebných plagátov na vyhradených miestach a plochách podľa čl.II, písm. a) až h)
tohto všeobecne záväzného nariadenia kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti
oznámia obecnému úradu, ktorý zabezpečí svojho zamestnanca na otvorenie a uzamknutie
vývesných skríň a určí vhodné miesto na vylepovanie plagátov na autobusových zastávkach.

-22./ Kandidujúce politické strany, a nezávislí kandidáti, ktoré vylepili volebné plagáty na
vyhradených miestach a plochách, sú povinné 48 hodín pre začatím volieb tieto na vlastné
náklady z týchto miest a plôch odstrániť.
Volebné plagáty vylepené na miestach podľa čl. II. písm. a) až f) tohto VZN v uvedenej lehote
odstráni obec.

IV.
Záverečné ustanovenia
1./ Za účelom dodržania zásady rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov
vo volebnej kampani a z dôvodu obmedzených možnosti verejných priestranstiev v obci na
vylepovanie volebných plagátov, volebné plagáty sa budú na vyhradených miestach a plochách
podľa tohto VZN vylepovať podľa poradia oznámenia jednotlivých kandidujúcich politických
strán a nezávislých kandidátov o vylepení volebných plagátov obecnému úradu v súlade s čl. III.
ods. 1 tohto VZN.
2./ Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec kandidujúcim
politickým stranám, nezávislým kandidátom, právnickým osobám a fyzickým osobám uložiť
pokutu podľa § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3./ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa
5.11.2010
4./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia v Obecnom
zastupiteľstve v Nálepkove.

V Nálepkove, dňa 16.9.2010

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

