VZN obce Semerovo

o vylepovaní plagátov, o určení plagátovacích plôch počas volebnej kampane volieb
do NR SR, do orgánov samosprávnych krajov, volieb do samosprávy obce, voľbách
do Európskeho parlamentu, voľbách Prezidenta SR a informačných plagátoch v obci
Semerovo
Obec Semerovo podľa ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úplnom
znení zákona NR SR č. 612/2002 Z. z. v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g/ cit. zákona ako aj
v zmysle ustanovení § 23 zákona NR SR č.187/98 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. SNR č.80/90 Zb.
o voľbách do SNR, resp. ustanovení § 30 zák. SNR č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a zákona č. 331/2003 Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a iných informačných plagátoch
v katastrálnom území obce možno len na verejných priestranstvách, vymedzených týmto všeobecne záväzným
ariadením .

Na tento účel sa vymedzujú plochy len na plechových častiach
autobusových zastávok:
1./ autobusová zastávka pri OcÚ

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

2./ autobusová zastávka oproti OcÚ

LEPENIER PLAGÁTOV

len na plech 4 m2

3./ autobusová zastávka smerom na obec Čechy 2 m2
4./ autobusová zastávka pri a pred ZŠ len na plech 8 m2
5./ autobusová zastávka pri AGROSPOLE 4 m2
6./autobusová zastávka osada Červený majer
7./autobusová zastávka Semerovo „Kríž“

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

8./ autobusová zastávka Semerovo „Surovina“ ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV
Čl. 2

Kandidujúce politické strany, hnutia, kandidáti na voľbu prezidenta SR, VÚC, OZ, Európskeho
parlamentu, organizátori a odporcovia referenda sú povinné oznámiť obci, ak si uplatňujú nárok
na vylepovanie svojich volebných plagátov v obci. Kandidujúce politické strany, hnutia, kandidáti
na voľbu prezidenta SR, VÚC, OZ, Európskeho parlamentu, organizátori a odporcovia referenda
sú povinní dodržať rovnosť využívaných plôch na svoju kampaň.
Čl. 3
1/ Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú pracovníčky obce a hlavná kontrolórka.
2/ Starosta obce môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov právnickej osobe
pokutu do výšky 3. 300 Eur.
3/ Pri porušení nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 33 Eur.
4/ Pokuta je príjmom obce.
Čl. 4

VZN obce Semerovo je účinné dňom 28. 9. 2013.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto sa ruší VZN č. VI./6/2011 –A – 4 z 10. 12. 2011.
Imrich Hrabovský, starosta obce v. r.
VZN podpísané 14. 9. 2013
Za schválenie VZN obce SEMEROVO O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov h l a s o v a l i :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka Mičeková,
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
- VZN schválené VZN zverejnené : 20. 8. 2013 k návrhu neboli vznesené pripomienky
schválené : 13. 9. 2013
účinné
: 28. 9. 2013

