Číslo: 1/2016

Všeobecné záväzné nariadenie
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods.1, 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

o umiestňovaní volebných plagátov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

07.03.2016

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

07.03.2016

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

07.03.2016

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

17.03.2016

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk

-

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

-

Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:

23.03.2016

Uznesenie č. I/2016
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

24.03.2016

VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti

08.04.2016

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods.1, 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
Čl. 1

Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len „VZN“/ sa vyhradzujú miesta a ustanovujú
podmienky umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych
krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

Čl. 2
Základné ustanovenie
Volebné plagáty v zmysle tohto VZN sú všetky materiály používané v rámci volebnej kampane,
ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžiace v prospech kandidovaného subjektu

Čl. 3
Umiestňovanie plagátov
1. Volebné plagáty vyhradzuje obec umiestňovať počas volebnej kampane na drevenej ploche
pri pohostinstve Veronika a pri autobusovej zástavke Jednota .
2. Umiestňovanie volebných plagátov na určenú plochu realizuje a realizáciu si zabezpečuje
subjekt, ktorý kandiduje. Pri umiestňovaní platia zásady rovnosti .
3. Poskytnutie plochy na umiestnenie volebných plagátov je bezplatné.

Čl. 4
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1.Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ Veľké Lovce
2.Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli po schválení OZ.
3.Ruší sa VZN č. 3/2015

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

