Všeobecne záväzné nariadenie
Obce PALÁRIKOVO

Číslo 02/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
v obci P A L Á R I K O V O

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli dňa:
7.6.2017,
zverejnený na webovom sídlo obce dňa: 7.6.2017,
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 21.6.2017
Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Palárikovo číslo 27/170626, čl.
VII. , dňa 26.06.2017.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli OcÚ Palárikovo
dňa 07.07.2017.
VZN nadobúda účinnosť dňom 22.07.2017.
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Obecné zastupiteľstvo v Palárikove v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4
písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s §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
sa uznáša
na tomto
všeobecne záväznom nariadení
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci
Palárikovo
§1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN určuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Palárikovo /ďalej len
obec/ počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do
orgánov samosprávy obcí kandidujúcimi subjektmi.
§2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Pre účely volebnej kampane /§1/ sa určujú tieto miesta na umiestňovanie
volebných plagátov:
A/ betónové oplotenie parkoviska na ulici Poštovej,
B/ agitačná tabuľa na Ľudovítove.
§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
Pri umiestňovaní plagátov na určených miestach dodržiavať tieto zásady:
1/ Na agitačnej tabuli možno priamo vylepovať volebné plagáty,
2/ Na určených miestach, uvedených v § 2 písm. A/ možno umiestňovať
volebné plagáty iba na vopred pripravenú tabuľu,
alebo inú podpernú konštrukciu, ktorú umiestni na plot alebo betónové
oplotenie.
3/ Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty
iných kandidujúcich subjektov.
4/ Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie každý kandidujúci subjekt.
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§4
Spoločné ustanovenia
1/ Toto VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie plagátov na informačných
a reklamných zariadeniach / bilboardoch a iných plochách / a na objektoch,
ktoré nie sú vo vlastníctve obce.
2/ Pri porušení tohto VZN sa uplatní postup podľa osobitných predpisov.

§5
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo dňa 26.06.2017 vlastným uznesením číslo 27/170626, čl. VII.
2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
VZN obce Palárikovo číslo 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli obce.

Mgr. Jozef D e r ň á r
starosta obce
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