VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENI E

č. 7/2015
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
Obecné zastupiteľstvo v Lechnica v zmysle § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 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 toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vyhradenie miest a ustanovenie
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Lechnica 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.
2. Vyhradením miesta sa rozumejú miesta, kde sa môžu vylepovať plagáty vo volebnej kampani.
Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
Článok II.
Vymedzenie miest na umiestnenie plagátov
1. Obecné zastupiteľstvo v Lechnici vymedzuje plochu na umiestňovanie plagátov na vstupných
dverách Hasičskej zbrojnice súp. číslo 116.
2. Každý kandidujúci subjekt môže použiť plochu maximálne vo veľkosti formátu A3.
3. Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
4. Umiestňovať plagáty na oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia, autobusovú
zastávku a iné verejné priestranstvá sa nepovoľuje.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
Zodpovednosť za obsah plagátov má kandidujúci subjekt.
Kandidujúce subjekty sú povinné do 14 dní odo dňa konania volieb odstrániť vylepené plagáty.
Pri zistení nepovoleného umiestňovania plagátov mimo vyhradených plôch môže starosta obce
uložiť pokutu v súlade s osobitnou právnou úpravou.
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo Obecné zastupiteľstvo v Lechnici dňa 10. 12. 2015.

V Lechnici dňa 10. 12. 2015

Jozef Musala
starosta obce

Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce
dňa: 19. 11. 2015
zvesené dňa:

Uvedené VZN bolo po jeho prijatí OZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:
dňa: 11. 12. 2015
zvesené dňa:

