Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sielnica
o vylepova ní volebných plagátov na území obce
č.48/2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Sielnica sa podľa § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 4 zák. SNR č.
80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zák. NRSR č.
331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, § 27 ods. 2 zák. NRSR č. 303/20014
Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") urcuje miesta vylepovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Sielnica vo volebnej kampani
podľa osobitného predpisu.
§2
Miesta na určenie vylepovanie volebných plagátov
1.

Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia alebo ich koalície môžu počas
volebnej kampane 11 vylepovat' volebné plagáty na verejných priestranstvách obce
len na týchto výlepných plochách:
a) pred obecným úradom do vitrín,
b) pri autobusovej zastávke na drevenej verejnej tabuli
c) do vitríny pri rodinnom dome súp. č. 153.
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci je
neprípustné.
§3
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Obec oznámi miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane
verejne známy počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií.
2. Vylepovanie plagátov na iných miestach v obci, ako určuje toto nariadenie, je
zakázané. Po skončení volebnej kampane sú strany a hnutia povinné bezodkladne
výlepné plochy očistit'.
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§ 30 zákona SNR

Č. 349/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
§ 23 ods. 4 zák. SNR Č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov,

§ 24 ods. 13 zákona NR SR Č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR
§ 19 ods. 7 zák. Č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu

§4
Sankcia
Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu
2/

§5
Záverečné ustanovenie
Nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sielnici dňa
27.3.2014 uznesením č.78/2014, vyvesené na úradnej tabuli dňa 1. marca 2014 a nadobúda
účinnosť dňa 15.4.2014.
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2/ § 46 zákona

Č.

372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov

