Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Kolárovice č. 1/2009
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Obecné zastupiteľstvo Obce Kolárovice v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky, zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR v znení neskorších
predpisov, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov, zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov
vydáva
pre Obec Kolárovice toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení miest na vylepovanie volebných
plagátov v k. ú. Kolárovice.
I.
Volebná kampaň na území Obce Kolárovice pre voľby
Určenie miest na vylepovanie plagátov
1. Platí pre politické strany a hnutia, nezávislých kandidátov, ktorí budú právoplatne
zaregistrovaní a potvrdení volebnou komisiou.
2. Obec určuje rovnakým pomerom plochy pre nasledovné miesta na vylepovanie plagátov
- vývesné obecné tabule - Predajňa Coop Jednota Kolárovice č. 481 (dolný koniec)
- Zdravotné stredisko Kolárovice č. 457
- Obecný úrad Kolárovice č. 389
- Potraviny Eva Kolárovice č. 295
- Kultúrny dom Kolárovice – Čiakov č. 676
- Pohostinstvo MELOCÍK
Ich použitie je nutné dohodnúť so zamestnancom obce na Obecnom úrade v Kolároviciach.
3. Plocha vymedzená na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
4. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov
a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
5. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov, ako aj za
správnosť umiestnenia plagátov na pridelené plochy.
6. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (bilboardy)
alebo vo vnútri súkromných, či súkromne užívaných objektov sa toto VZN nevzťahuje.

II.
Sankcie
1. Na iných verejných priestranstvách v obci, ako je určené v bode I. ods. 2, je vylepovanie
volebných plagátov zakázané.
2. Pri porušení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje podľa platných právnych
predpisov.

III.
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Kolároviciach dňa 20. 04. 2009, uznesením č. 2/2009 zo dňa 20. 04. 2009 a nadobúda
platnosť dňom schválenia a účinnosť 15-tým dňom po zverejnení VZN na úradnej tabuli,
t. j. 06. 05. 2009.
Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2009 stráca účinnosť VZN č. 12/1998 o vylepovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách.
3. Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mať písomnú formu a musia byť schválené
Obecným zastupiteľstvom v Kolároviciach.

V Kolároviciach, 21. 04. 2009

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

V súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol návrh VZN č. 1/2009
zverejnený na úradnej tabuli dňa 03. 04. 2009 na uplatnenie pripomienok fyzických a právnických osôb.
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