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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTV O OBCE
STEBNÍK
sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 19 ods. 7 zákona č.
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 14/2014
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a
iných nosičov informácií počas volebnej kampane
na území obce S T E B N Í K
Platné od
01.04.2014

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje vyhradenie miest a určenie plôch na verejných priestranstvách na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas zákonom stanovenej volebnej
kampane na území obce Stebník (ďalej len "obec") pre kandidujúce politické strany, politické
hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len "kandidujúci
subjekt").
Článok 2
Vyhradenie miest a určenie plôch
2.1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane možno len na týchto miestach a plochách:
a) Obecné oznamy – vytrina pred KSB
b) Nástenná tabuľa pri predajní pohostinstva
c) Nástenná tabuľa v čakárni SAD pri č.d. 30
d) Nástenná tabuľa v čakárni SAD pri KSB
2.2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje kandidujúci
subjekt na vlastné náklady.
Článok 3
Podmienky vylepovania volebných plagátov
3.1. Volebné plagáty musia byť vylepené podľa zásad rovnosti kandidujúcich politických strán.
3.2 Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci, ako určuje toto nariadenie, je
zakázané.
3.3 Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá politická strana, hnutie, nezávislí kandidáti.
Článok 4
Sankcie
Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch,§ 47,
odst. 1, písm. d) a ods. 2, a podľa všeobecne platných predpisoch o porušení nariadení (VZN).
Článok 5
Všeobecné ustanovenie
V obci Stebník počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty na verejných
priestranstvách len na určenom mieste.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
Nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Stebník dňa 12.03.2014
uznesením č.27/6/2014 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2014
V Stebníku dňa 13.03.2014
Štefan Kučečka
starosta obce

