Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá podľa § 6, zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ako i podľa príslušných platných zákonných ustanovení o
voľbách do NR SR, o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, o voľbách do orgánov
samosprávy obcí, o voľbách do Európskeho parlamentu , vydáva pre obec Dolná Krupá toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2016
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa 23.11.2015
dňa 11.12.2015

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa 14.12.2015
dňa 31.12.2015

VZN nadobúda účinnosť

dňa

01.01.2016

Čl. I.
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenie miest verejných priestranstiev na
území obce určených na vylepovanie volebných plagátov politických strán, hnutí, koalícií
politických strán (ďalej len strany) a nezávislých kandidátov (ďalej len NEKA) pre voľby do
samosprávy obcí, Národnej rady SR, samosprávnych krajov a Európskeho parlamentu
Čl. II.
Organizácia vylepovania volebných plagátov
1/ Na miestach určených týmto VZN môžu vylepovať volebné plagáty len členovia strany,
ktorých členovia kandidujú vo voľbách a NEKA, respektíve osoby, ktoré sa preukážu
splnomocnením týchto subjektov.
2/ Strany a NEKA sa považujú za oprávnené a povinné osoby na plnenie práv a povinností
vyplývajúcich z tohto VZN.
3/ Vylepovanie plagátov na určených miestach organizuje obce.

Čl. III.
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1/ Strany a NEKA môžu vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách len na
plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov (ďalej len vylepovacie plochy).
2/ Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany a NEKA, ktorí kandidujú
vo voľbách. Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.
3/ Na území obce môžu strany a NEKA vylepovať volebné plagáty na týchto miestach :
- informačné presklené tabule na Hlavnej ulici pred poštou
- reklamná tabuľa pri zastávke SAD – na Nám. Sv. Vendelína
- reklamná tabuľa pri zástavke SAD - pri predajni Centrum
4/ V prípade väčšieho množstva subjektov budú informačné reklamné tabule predelené na
potrebný počet rovnakých oddelení. V prípade menšieho počtu subjektov môžu byť pridelené
po dve vylepovacie plochy.
5/ Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev je
neprípustné.
6/ Neprípustné je vylepovať volebné plagáty na brány domov, steny budov v súkromnom
vlastníctve a stĺpy verejných rozvodov nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách.

Čl. IV
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) zamestnanci obecného úradu
b) hlavný kontrolór obce;
c) Poslanci Obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

Čl. V.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1/ Strany a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktorí vylepili volebné plagáty sú
povinní do 15 dní po vykonaní volieb plagáty odstrániť.
2/ Za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta uložiť sankciu podľa osobitného
predpisu /zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch/.
3/ Ruší sa VZN č. 9 /2009.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
11.12.2015. a účinnosť nadobúda 1.1.2016.

..................................
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

