Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 6 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec

Koniarovce
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3 / 2 0 1 5
O STANOVENÍ PODMIENOK A VYMEDZENÍ MIEST NA VYLEPOVANIE
PLAGÁTOV A VOLEBNÝCH PLAGÁTOV.
ČL.1.
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) stanovuje podmienky a
vymedzuje miesta na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Koniarovce a volebných plagátov počas volebnej kampane pre všetky druhy
volieb, referend a hlasovaní ako aj iných propagačných materiálov na území obce
Koniarovce.
2. Za plagáty a iné propagačné materiály sa na účely tohto VZN považujú najmä
papierové reklamy, oznamy, pozvánky a iné tlačivá krátkodobého charakteru
propagujúce najmä tovar, službu , osobu alebo spoločenské podujatie.
3. Za volebné plagáty sa na účely tohto VZN považujú papierové reklamy, oznamy,
pozvánky alebo iné tlačivá propagujúce politickú stranu, hnutie, koalíciu politických
strán alebo hnutí, politickú osobnosť alebo osobnosti, politicko-spoločenskú alebo inú
obdobnú udalosť či podujatie.
ČL.2.
Miesta na vylepovanie plagátov a volebných plagátov

-

1. Miestom na vylepovanie plagátov a volebných plagátov sú plochy :
priestorové :
vývesná tabuľa pri budove Obecného úradu v Koniarovciach
reklamný stojan pri autobusovej zastávke
2. Vylepovanie plagátov a volebných plagátov nielen počas kampane v obci
Koniarovce na iných ako v tomto VZN určených miestach je zakázané.
3. Každá z určených vylepovacích plôch v zmysle zákona bude v prípade volieb,
referend, hlasovaní rozdelená tak, aby zodpovedala zásadám rovnosti politických
strán, politických hnutí i koalícií politických strán a politických hnutí zúčastnených vo
voľbách v čase volebnej kampane.

4. Čas volebnej kampane na účely tohto VZN určí príslušný zákon podľa druhu
volieb.
5. Zodpovednosť za obsah plagátov a volebných plagátov má propagovaný
subjekt.
ČL.3
Povinnosti politických strán a hnutí
Politické strany, resp. kto chce vylepovať plagáty, ktoré prezentujú politické strany a
politické hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí, zúčastnené vo
voľbách na verejných priestranstvách, môže umiestniť len na vymedzených plochách,
ktoré vyhradila obec (čl. 2 bod 1 tohto VZN) bezplatne.
Čl.4.
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Koniarovce č.2/2009.
2. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Koniarovciach dňa 11.12.2015
3. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce

Koniarovce 10.12.2015
Bc. Miroslav Konštiak
starosta obce

Vyvesené: 14.12.2015

Zvesené: 29.12.2015

