
Všeobecne záväzné nariadenie
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov

č. 2/2017

       Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Švábovce  podľa  § 6  ods.  1  zákona   SNR   č.  369/1990  Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004  Z.z.  o voľbách do NR SR,
úplné  znenie,  § 19  zákona  č. 331/2003  Z.z. o voľbách  do Európskeho  parlamentu, § 27 zákona č.
303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov,  § 30 zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov  samosprávy  obcí  v znení  neskorších  predpisov,  § 15 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľby  prezidenta  SR  a  §  17  zákona  č.  564/1992  Z.z.  o  spôsobe  vykonania  referenda  v  znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú
miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v obci Švábovce (ďalej len obec).

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1 Nariadenie vymedzuje podmienky vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby. 
2 Na vylepovanie volebných plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby sa určujú existujúce

plagátové plochy a oznamovacie tabule k tomu účelu vybudované.

Článok 2
Označenie informačných plôch

1 Plagátová  plocha  je  tabuľa  drevenej  alebo  kovovej  konštrukcie  používaná  na  vylepovanie
plagátov, reklám, oznamov a pod. Táto plocha je prístupná širokej verejnosti.

2 Informačná skrinka je uzavretá presklená tabuľa, určená na vyvesovanie verejných vyhlášok,
oznámení miestneho šetrenia, informačných materiálov, plagátov v rámci volebnej kampane
a pod. prostredníctvom pracovníkov obce.

Článok 3
Vymedzenie informačných plôch

1 Plagátové plochy drevenej alebo kovovej konštrukcie sú umiestnené v obci Švábovce:
a vo vestibule obecného úradu
b pred obecným úradom
c v oznamovacej tabuli v časti Baňa
d v oznamovacej tabuli v časti Sever
e v oznamovacej tabuli v časti Úsvit

   2.       Každý kandidujúci subjekt môže využiť rovnako veľkú plochu na miestach určených na 
vylepovanie plagátov.

   3.       Za obsah umiestňovaných volebných plagátov zodpovedá kandidujúci subjekt.                          

Článok 4
Sankcie

1 Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo určených plôch, môže
starosta  obce  uložiť  fyzickej  alebo  právnickej  osobe  pokutu  v súlade  s osobitou  právnou
úpravou.



2 Odhliadnuc  od  skutočností,  či  pokuta  bola  alebo  nebola  uložená,  môže  obec  odstrániť
nežiaduce vylepené materiály.

3 Dodržiavanie  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  vykonáva  kontrolór  obce,  resp.  iné
oprávnené osoby obce, ktorým to vyplýva z pracovnej náplne.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1 Na Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Švábovce na zasadnutí dňa 14.09.2017 uznesením F 1.
Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  VZN  sa  ruší  VZN  o určení  miest  na  vylepovanie
volebných plagátov č. 6/2004.    

                                                                                  Ing. Ján Mlynár
                                                                                   starosta obce

 Návrh VZN obce Švábovce č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov bol vyvesený 
na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce    

       vyvesený dňa :   29.08.2017                                                            zvesený dňa:      13.09.2017 

 VZN obce Švábovce č. 2/2017 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov bolo  na úradnej 
tabuli obce           

       vyvesené dňa :   18.09.2017                                                            zvesené dňa :    03.10.2017 


