
Obecné zastupiteľstvo v  Hrnčiarskych Zalužanoch na  základe ustanovenia §
6,  ods.  1  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení
neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zákona  č.  346/1990 Zb.  o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v  znení  neskorších predpisov,   sa  uznieslo  dňa
10.10.2014 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):
                                        

                                  

                                                               
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.:  02/2014

o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

       1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje postup kandidujúcej
politickej strany, politického hnutia  alebo koalície  politických strán /ďalej len kandidujúca
politická  strana/  a  tiež  i  nezávislého  kandidáta  pri  vylepovaní  volebných  plagátov  na
verejných priestranstvách v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v
roku 2014, ktoré boli vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR č. 191/2014 Z. z. a termín ich
konania bol určený na sobotu 15. novembra 2014. 

      2/ Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dňom predo dňom volieb a
končiace 48 hodín pred začatím volieb.

Článok II
URČENIE A OZNAČENIE PLÔCH NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

        1/ Pre účely tohto nariadenia je verejným priestranstvom v obci najmä: námestie, priestor
pred a vedľa Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch, parky, cesty, miestne komunikácie,
chodníky   a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb s výnimkou obce, alebo ku ktorým majú tieto  osoby právo
hospodárenia .

        2/ Obecné zastupiteľstvo určuje kandidujúcej politickej strane a nezávislému kandidátovi
na vylepovanie volebných plagátov v obci toto vývesné miesto:

 tabuľa na lepenie oznamov na budove Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany.

    3/  Veľkosť  vyhradenej  plochy pre  každú  kandidujúcu  politickú  stranu  a  nezávislého
kandidáta určí obec na základe zásady rovnosti a na základe uplatnenej požiadavky politickej
strany alebo nezávislého kandidáta najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.
        4/ Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej a určenej
plochy sa zakazuje.
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         5/ Zakazuje sa vylepovať volebné plagáty:
 na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia,

 na zariadenia a objekty slúžiace  verejnoprospešným účelom  (napr.  autobusová
zastávka),

 do  úradných  tabúľ pred  obecným úradom a  vo  vestibule  obecného  úradu  v
Hrnčiarskych Zalužanoch.

        6/ Na volebnú kampaň nie je možné využívať miestny rozhlas ani webovú stránku obce,
s  výnimkou  oznamovania  miesta  a  času  konania  volieb  a  konania  predvolebných
zhromaždení.

Článok III   
POVINNOSTI KANDIDÁTOV  POLITICKÝCH  STRÁN A NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTOV

             1/ Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát sú povinní pred začatím volebnej
kampane /najneskôr deň vopred/ oznámiť na obecnom úrade požiadavku na určenie miesta a
plochy na vylepovanie volebných plagátov.

        2/  Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát  sú povinní po uplynutí času
volebnej  kampane  odstrániť  svoje  volebné  plagáty  z  vyhradenej  plochy  najneskôr  do
uplynutia doby určenej na volebnú kampaň.

              3/ V prípade, že kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát nebudú postupovať
spôsobom uvedenom v ods. 2, zabezpečí odstránenie volebných plagátov obec na náklady
príslušnej politickej strany alebo nezávislého kandidáta.

Článok IV
SANKCIE

       1/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému
poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

     2/ Za porušenie ustanovení tohto nariadenia,  ktorého sa dopustí právnická osoba, môže
starosta obce podľa § 13 ods. 9 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 6 638 €.

       3/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
obec Hrnčiarske Zalužany  prostredníctvom orgánov obce. 
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                                                                   Článok V
                                               ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    1/   Toto  VZN bolo  schválené  na  zasadaní  Obecného  zastupiteľstva  v  Hrnčiarskych
Zalužanoch  dňa 10.10.2014, pod č. 4/2014, bod 8/3. 

         2/  VZN nadobúda účinnosť dňom 27.10.2014.

                                                                                                      .......................................
                                                                                                                          
                                                                                                       Ing. Branislav Nociar
                                                                                                              starosta obce
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Návrh VZN  bol vyložený na pripomienkovanie obyvateľom obce  dňa : 25.9.2014
Pripomienky boli vyhodnotené dňa: 10.10.2014 – neboli uplatnené.
Schválené nariadenie bolo vyložené na úradnej tabuli dňa : 13.10.2014.
Zložené dňa : 27.10.2014. 
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