Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrkovce č. 1/2015
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Hrkovce.
Obecné zastupiteľstvo v Hrkovciach v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm.
g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 zákona
č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov na svojom
zasadnutí dňa 3.9.2015 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje miesta vylepovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Hrkovce počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

§2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na
verejných priestranstvách obce Hrkovce len na výlepných plochách zriadené obcou
na :
-

Agitačná tabula pred autobusovou čakárňou smerom zo Šiah č.1
Agitačná tabula vedľa obchodu Potraviny
Agitačná tabula na autobusovej zastávke smerom zo Šiah č.2

2. Každá z yyhradených výlepných plôch má 2 m2, z ktorej každý kandidujúci subjekt
môže využiť rovnako veľkú plochu, úmerne k počtu volebných subjektov.
3. Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách a zariadeniach nie je
dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.
4. Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane sú povinné vylepené
plagáty odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobia, plagáty budú odstránené
Obcou Hrkovce na ich náklady.

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Hrkovciach dňa 8.12.2015
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká platnost a účinnosť
Všeobecne záväzného nariadenia obce č.19/2002 o vymedzení
miest na
vylepovanie volebných plagátov zo dňa 27.09.2002 so všetkými jeho dodatkami.

V Hrkovciach, dňa 8.12.2015

Gejza Nagy
starosta obce

Návrh VZN bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli :
Vyvesené dňa: 23.11.2015
Zvesené dňa: 8.12.2015
VZN schválené dňa: 8.12.2015
Po schválení Obecným zastupiteľstvom bolo schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli:
Vyvesené dňa: 9.12.2015
Zvesené dňa: 28.12.2015

