Všeobecne záväzné nariadenie
Obecné zastupiteľstvo v Hatnom v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní všeobecného záväzného
nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hatné
č. 52 /N/2010
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane
§1

Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov, v čase volebnej kampane upravuje postup kandidujúcich politických strán
alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov a na verejných
priestranstvách v obci c čase volebnej kampane:
a)
b)
c)
d)
e)

volieb prezidenta SR
volieb do Národnej rady SR
Volieb do Európskeho parlamentu
volieb do orgánov samosprávnych krajov
volieb do orgánov samosprávy obcí

2. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície alebo
nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na
prospech kandidujúcej politickej strany, koalície alebo nezávislého kandidáta formou
umiesťovania plagátov, na verejných priestranstvách obce. Podrobnosti o podmienkach
volebných kampaní podľa ods. 1/ ustanovuje platná legislatíva SR.

§2

Miesto na umiestnenie volebných plagátov
1. Kandidujúce politické strany, alebo politické hnutia alebo ich koalície ako aj nezávislí
kandidáti môžu počas volebnej kampane (1) vylepovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách obce Hatné na mieste:
-

na informačnej tabuli pri autobusovej zastávke v dolnej časti obce
na informačnej tabule pri autobusovej zastávke v hornej časti obce

2. Vylepovať plagáty na iných miestach ( stĺpy elektrického vedenia, brány , autobusové
zastávky a pod. ) nie je povolené.

§3

Sankcie
Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu ( §
46 zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

§4

Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Hatnom sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 26.3.2010
uznesením č. 26/2010 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Hatnom.
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