VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE OBCE TROČANY
O VYLEPOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV
č. 01/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Tročany v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR 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 do 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 Zb. 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 zákonv 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/

§1
Základné pojmy
Volebnými plagátmi, v zmysle tohto nariadenia, sú všetky materiály vhodné na vylepovanie,
ktorých účelom je oboznamovanie s politickými a volebnými programami politických strán a
kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

§2
Plochy určené na vylepovanie volebných plagátov
Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné vylepovať len na týchto výlepných plochách:
- vnútorný priestor autobusovej zastávky
- zadná strana úradnej tabule pri OcU.
Vylepovanie plagátov na plochy určené týmto nariadením môžu vykonať iba zaregistrované
politické strany a politické hnutia, nezávislí kandidáti alebo splnomocnené osoby.

§3
Podmienky vylepovania volebných plagátov
Volebné plagáty musia byť vylepené podľa zásady rovnosti kandidátov.
Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci, ako určuje toto nariadenie je zakázané.
Po skončení volebnej kampane sú politické strany, politické hnutia a nezávislí kandidáti povinní do
15 dní vylepené plagáty odstrániť na svoje náklady.

§4
Sankcie
Za nedodržanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môžu byť zodpovedné osoby a
porušovatelia postihnutí podľa príslušných právnych predpisov, t.j. zák. SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch a § 13 a zák. SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 bolo schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva
obce Tročany dňa 28.03.2014, uznesením č. 27/2014 a nadobúda účinnosť dňom 13.04.2014.
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