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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč dňa 1.4.2010

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Poproč dňa ......?:..Í:?-P40

VZN nadobúda účinnosť dňa : .A:Í'."2-Oj.ä

Obecné zastupiteístvo obce Poproč na základe ust. § 24 ods. 13 zákona. SNR č. 333/2004 Z.

. o voľbách do Národnej raäy Slovenskej republiky vznení neskoršich právnych predpisov a ust. § 30z

ods. 10 zákona SNR Č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
právnych predpisov, ako aj na základe ust. § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voÍbách do

Európskeho parlamentu v znení neskorsích právnych predpisov, ust. § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001

Z.z. o voTbách do orgánov samosprávnych krajov apodľa ust.§ 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
oobecnomzriadenívzneníneskoršíchprávnychpredpisov vydáva toto
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VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2010

o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií na území obce Poproč

v

Cl.1
r

Uvodné ustanovenia

/

(1) Učelom tohto nariadenia je upraviť poship pri umiestňovaní avylepovaní (ďalej len
"umiestňovanie") plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na území obce Poproč.

(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia rozumieme priestransWo vymedzené ako
verejné priestranstvo vo Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 7/ 2008.

(3) Vobci sa zakazuje umiestňovanie plagátov ainých nosičov informácií na iných miestach
a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto všeobecne záväzným nariadením.
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Cl.2

Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií

(1) Na území obce Poproč je dovolené umiestňovať plagáty ainé nosiče informácií výlučne na
plochách osobibie určených na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane. Tieto plochy sú
umiestnené na oplotení bývalej budovy školy pod kostolom.

(2) Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách môžu kandidáti
a politické sb-any 21 dní pred dňom volieb alen na tých miestach, ktoré sú vyhradené tymto
všeobecne záväzným nariadením.

(3) Je zakázané vysielať alebo zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, hnutí
akoalíciách anezávislých kandidátov vich prospech alebo vich neprospech slovom, písmom,
zvukom alebo obrazom v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní, v hromadných informačných
prostriedkoch, v budovách kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí 48 hodín
pred začiatkom volieb a v deň volieb.

(4) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania
plagátov ainých nosičov informácií na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok
stanovených týmto vŠeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou
F_

upravou.
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Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Poproč

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč dňa
16.4.2010.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.5.2010.
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