
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SOBLAHOV Č. 3/2010

O VYHRADENÍ PLAGÁTOVACÍCH PLÔCH POČAS VOLEBNEJ KAMPANE
VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 30 ods. 3 a 10 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010

o vyhradení plagátovacích plôch počas volebnej kampane 
volieb do orgánov samosprávy obcí.

Článok 1

Základné ustanovenia

1.   Účeľom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je vyhradiť miesta 
v obci Soblahov  na  umiestňovanie plagátov kandidujúcich politických strán a 
nezávislých kandidátov počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí.

2.   Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. 
      

Článok 2

Základné pojmy a definícia

1. Plagátovacia  plocha  -  určené miesto,  kde sa budú umiestňovať volebné plagáty    
        počas volebnej kampane.
2. Vyhradená plocha – plocha určená pre jednotlivé kandidujúce strany a nezávislých     
        kandidátov. 
        Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických   
        strán a nezávislých kandidátov.
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Článok 3

Určenie plagátovacích plôch 

        1.    Obecné zastupiteľstvo v Soblahove  u r č u j e  plagátovacie  plochy v týchto 
  miestach:
  a)  obecné vývesné skrinky v strede obce,

              b)  plagátovací stĺp pri predajni COOP Jednoty v dolnej časti obce,    
  c)  plagátovací stĺp pri zastávke autobusu v hornej časti obce.

       2.    Vylepovať plagáty na iné plochy, ako sú určené v odseku 1  tohto článku, napríklad 
na oplotenia domov a pozemkov, stĺpy verejného osvetlenia,  zastávky autobusu je 
neprípustné.  

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1.    Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  v Soblahove dňa  29.9.2010, 
uznesením č. 2/4 – 2010.

       

        2.    VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

   3.     Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2002 schválené obecným  
                 zastupiteľstvom dňa 16.9.2002, uznesením č. 4-/4 - 2002.

V Soblahove, dňa  14.9.2010

Ing. Eva Ďuďáková 
     starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 14.9.2010 a zverejnený na 
www.soblahov.sk.
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia - 0

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 30.9.2010
VZN zvesené z úradnej tabule:    15.10.2010
Účinnosť:                                      15.10.2010

Potvrdené:          15.10.2010
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