
Všeobecne záväzné nariadenie obce 2/2015 Záhorská Ves

Zásady umiestňovania plagátov a iných nosičov informácii na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi vydáva podľa § 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
(ďalej len "zákon o volebnej kampani) všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre:

- voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
- voľby do Európskeho parlamentu
- voľby do orgánov samosprávnych krajov
- voľby do orgánov samosprávy obcí

1.Časom volebnej kampane podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani
volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") a končí
48 hodín predo dňom konania volieb.

2.Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách
obce počas volebnej kampani možno len na miestach vyhradených obcou
- na Hlavnej ulici - tabula pri pošte
- na Železničnej ulici - tabula pri trhovisku

3.Starosta obce zabezpečí rovnaké podmienky všetkým kandidujúcim stranám,
hnutiam, koalíciám a nezávislým kandidátom.

4.Vzájomne si prelepovať volebné plagáty a me nosice informácií
kandidujúcimi politickými subjektmi a nezávislými kandidátmi je neprístupné.

4.0bec umožní vysielanie vobecnom rozhlase všetkým kandidujúcim
subjektom rovnaký vysielací čas v stredu od 16.00 hod od 17.00 hod. v trvaní do
15 minút jednému kandidátovi, alebo politickej strane za rovnaké platobné
podmienky v sume 5,-EUR.

S.Porušenie tohto VZN sa postihuje podľa zákona č. 372/1990 o priestupkoch
a podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení.



6.Nadobudnutím tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2006 schválené Obecným
zastupiteľstvom dňa 9.10.2006 uznesením č. 74/2006.

7.Toto VZN bolo chválené Obecným zastupiteľstvom dňa 10.11.2015uznesením
č. 80/2015 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.
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