VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBCE POVINA
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Povina

.!? .... / 2015

č....

Obec Povina podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 16 zákona Č. 181/2014 Z. z. o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona Č. 8512005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len "nariadenie") vyhradzuje miesto a ustanovuje
podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Povina počas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov samosprávnych
krajov a do orgánov samosprávy obcí.
Článok 2
Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
l. Obec Povina týmto nariadením v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisova § 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 určuje v Obci Povina jedno miesto na vylepovanie volebných plagátov 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. Vyhradené miesto s dodržaním zásad rovnosti pre kandidujúce politické subjekty je: TABUĽA
NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV, ktorá bude počas volebnej kampane umiestnená
vo vestibule budovy Obecného úradu v Povine
3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci Povina je
zakázané.
Článok 3
Podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov
1. Obec vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov a
jednotlivé rozdelené plochy číselne označí, pričom kandidujúci subjekt umiestni svoj volebný
plagát na plochu označenú číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej
listine. Takto vyhradená plocha bude bezplatne k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim
subjektom až do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo
na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
2. V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci
subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných
kandidujúcich subjektov.
3. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov, pričom sa volebné
plagáty umiestňujú spôsobom nepoškodzujúcim ostatné kandidujúce subjekty ani majetok obce.

Článok 4
Zodpovednosť za porušenie povinností tohto nariadenia
1. V prípade porušenia tohto nariadenia môže starostka Obce Povina v súlade s § 13 ods. 9 písm. a)
zákona Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova § 46 zákona SNR Č.
372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Povine dňa
16.12.2015 uznesením č
/2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016 .
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Margita Šplháková
starostka obce

