Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Pečovská Nová Ves č. 1/2014
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane a referenda
na území obce Pečovská Nová Ves.

Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v nadväznosti na § 24, ods. 13 zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách na NR SR v platnom znení, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z.
o voľbách do Európskeho parlamentu v platnom znení, § 27 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku
v platnom znení, § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v platnom znení, § 15 a § 50 a 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom
znení, § 17 a 27 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v platnom znení sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Čl. I
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje organizáciu vylepovania a vymedzenia miest verejných
priestranstiev na území obce určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane pre voľbu prezidenta SR, pre voľby do NR SR, do orgánov samosprávnych krajov,
do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávy obce a kampane pred referendom na
území obce Pečovská Nová Ves. Nevzťahuje sa na reklamné plochy.
Čl. II
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách je možné len na
plochách osobitne určených na vylepovanie plagátov.
2. Vylepovacie plochy sú určené pre všetky kandidujúce strany, hnutia a NEKA, ktorí
kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú o referende.
Takto vyhradené plochy musia zodpovedať zásadám rovnosti.
3. Na území obce sa môžu vylepovať volebné plagáty v strede obce na ul. Kostolnej a na
parkovisku pred nákupným strediskom COOP Jednota. Pre tento účel sú na týchto
miestach osadené betónové skruže.
4. Vylepovanie volebných plagátov na zariadenia a iné objekty na verejných
priestranstvách (stĺp verejného osvetlenia, elektrického vedenia, lavičky, uličné koše
na odpady, rozvodné skrine, steny a brány budov, ploty a pod.) je neprípustné.
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5. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá politická strana, hnutie a NEKA.
6. Strany, hnutia a NEKA, prípadne nimi poverené osoby, ktoré vylepili volebné plagáty,
sú povinní do 15 dní po vykonaní volieb tieto plagáty odstrániť.
Čl. III
Pokuty
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnickej osobe za
porušenie tohto VZN môže obec v súlade s § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu.
Čl. IV
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pečovskej Novej Vsi dňa 7.3.2014
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho schválenia.

Jaroslav Baňas
starosta obce
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