Návrh VZN č.5/2015

OBEC SOBLAHOV, 913 38 Soblahov 366

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.5/2015
vo veci umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách
v obci Soblahov.

Soblahov, november 2015
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Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zák.č. 181/2014 Z.z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zák.č. 85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 5/2015.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len VZN / je vyhradiť miesta na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Soblahov počas
volebnej kampane v súvislosti s voľbami do NR SR , s voľbami do Európskeho parlamentu, s
voľbami do orgánov samosprávnych krajov a s voľbami do orgánov samosprávy obcí.

Článok 2
Základné pojmy a definícia
Verejné priestranstvo je plochou vyhradenou pre umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane a je určené pre všetky kandidujúce subjekty.

Článok 3
Určenie verejného priestranstva na umiestnenie volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo v Soblahove určuje verejné priestranstvo na umiestňovanie volebných
plagátov v obci Soblahov:
3 obecné vývesné tabule v strede obce.

Článok 4
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
Kandidujúce subjekty nie sú oprávnené umiestňovať volebné plagáty na iné plochy – verejné
priestranstvá ako sú uvedené v článku 3 tohto VZN.
Plocha vyhradená jednotlivým kandidujúcim subjektom zodpovedá zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov a bude im k dispozícii až do skončenia volebnej kampane.
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Obec vykoná reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre volebné plagáty všetkých
kandidujúcich subjektov po zaregistrovaní kandidátnych listín a vyhradenú plochu rozdelí
v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
VZN č. 5/2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soblahove uznesením č.
9.12.2015.

/6-2015 zo dňa

V Soblahove, dňa 18.11.2015

Marian H u d e c v.r.
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Soblahov dňa 23.11.2015 a zverejnený na
www.soblahov.sk.
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:
VZN vyvesené na úradnej tabuli: .........12.2015
VZN zvesené z úradnej tabule: ...........12.2015
VZN nadobúda účinnosť:
Potvrdené:

...........12.2015

...........12.2015
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