ŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Lovce
lepovaní volebných plagátov na území obce Lovce
V zmysle § 30 ods. 1O zákona Slovenskej národnej rady č. 34611990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva návrh na všeobecne záväzné
nariadenie:

§1

Účel nariadenia
Toto nariadenie ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich
politických strán, politických hnutí ako i koalícií prípadne ~j kandidujúcich jednotlivcov
počas predvolebnej kampane.

§2
1.

2.

l.

Vymedzenie pojmov
Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt,
politická strana, politické hnutie alebo koalícia zastupujúci kandidáta na funkciu starostu
obce, alebo poslancov obecného zastupiteľstva alebo kandidujúci jednotlivec.

Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj
letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom
propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

§3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
vyhradenom mieste na verejnom priestranstve obce Lovce na autobusovú čakáreň SAD
oproti číslu domu 225 a na autobusovú čakáreň pri predajni Jednota COOP.

2.

Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách okrem
vyhradených plôch uvedených v ods. 1 tohto článku nie je dovolené a zakladá dôvod na
vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

3.

Zároveň

je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na steny budov, ktoré sú majetkom
obce a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky, ktoré sú vo
vlastníctve obce. Je neprípustné hanobenie iných kandidátov.

4.

Plocha vymedzená v ods. 1 tohto článku na
kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.

umiestňovanie

volebných plagátov sa

§4

l.

2.

Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na ploche
určenej na vylepovanie plagátov, vyhradenej týmto VZN, je vecou každého
kandidujúceho subjektu, a ide na jeho náklady.
Zodpovednosť

za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

_

~:

dovolené

prelepovať, znehodnocovať

plagáty

konkurenčných

kandidujúcich

-~!'ro(}\.

Odsrránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady a to najneskôr do 24.00 h posledného dňa
predvolebnej kampane. V opačnom prípade mu bude uložená pokuta vo výške 100,- €.

§6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok
predpisu.

podľa

osobitného

§7
Kontrola doddiavan.ia ustanovení
1.
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) poslanci Obecného zastupiteľstva v Lovciach,
b) hlavná kontrolórka obce.

§8

1.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Lovce sa na tomto VZN o vylepovaní volebných plagátov
na území obce Lovce uznieslo dňa 25. októbra 20 l O a nadobúda právoplatnosť 15.
dňom od vyvesenia.

§9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. novembra 2010.

Mgr. OI'ga G á 1i k o v á
starostka obce Lovce

JBECLOVCE
Obecný úrad

951 92 Lovce 222, okres Zlaté Moravce

Dodatokč.1

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lovce
o vylepovaní plagátov na území obce Lovce.
Obecné z.astupiteľstvo obce Lovce sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n. p. uznieslo na vydaní dodatku č. 1. k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lovce
o vylepovaní plagátov na území obce Lovce.
Týmto dodatkom sa mení § 3 Miesta na vylepovanie volebných plagátov bod číslo 1.
všeobecne záväzného nariadenia obce Lovce o vylepovaní plagátov na území obce Lovce,
ktoré nadobudlo

účinnosť dňa

09.11.201 O

z

Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
vyhradenom mieste na verejnom priestranstve obce Lovce na autobusovú čakáreň SAD
oproti číslu domu 225 a na autobusovú čakáreň pri predajni Jednota COOP

na
Kandidujúci subjekt môže počas počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na
vyhradenom mieste na verejnom priestranstve obce Lovce na tabuľu umiestnenú oproti
predajni Jednota COOp, vedľa autobusovej čakárne.

1. Dodatok k VZN bol vyvesený dňa2.$·ot l..Ajla úradnej tabuli Obce Lovce.
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2. Dodatok k VZN:
a) bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Lovce, dňa
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b) bol vyhlásený
C)

dňa .1.~... ~.>.:.~.~ vyvesením na úradnej tabuli Obce Lovce,
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