Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Číslo: VZN 53/2017

OBEC ŽDAŇA
Obec ŽDAŇA podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 16 zákona NR SR 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 navrhuje:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Ždaňa
číslo 53/2017
o vylepovaní volebných plagátov na území obce Ždaňa

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

07.06.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

07.06.2017

Dátum ukončenia pripomienkového konania:

22.06.2017

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

22.06.2017

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

22.06.2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

07.06.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:

22.06.2017

Ing. Ján KOKARDA
starosta obce
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Článok 1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) určuje miesto, na ktorom
možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať volebné plagáty a informácie
kandidujúcich politických strán, politických hnutí alebo koalícií a nezávislých kandidátov.
Článok 2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Miestom na vylepovanie plagátov je výlučne informačná tabuľa, umiestnená pri
budove obecného úradu.
2. Vylepovanie plagátov na budovách a iných verejných priestranstvách obce je
neprípustné.
Článok 3
Vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na ploche na to určenej si
zabezpečí kandidujúci subjekt svojpomocne a na vlastné náklady.
2. Na ploche určenej na umiestňovanie plagátov nie je dovolené prelepovaním
znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.
3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie kandidujúci subjekt.

Článok 4
Dodržanie nariadenia a sankcie
1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.
2. Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2 zákona 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.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ždani dňa: 22.06.2017,
uznesením č.53/2017 a účinnosť nadobúda: dňom schválenia.
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Obec: Ždaňa

OZNÁMENIE
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Ždaňa č.53/2017

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 53/2017 o vylepovaní volebných plagátov (ďalej len VZN )
v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4
PSČ 044 11
alebo
-

-

ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách .

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme,
kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať.
Dátum zverejnenia návrhu VZN : 07.06.2017

Termín na uplatnenie pripomienok k VZN : do 22.06.2017

Ing. Ján Kokarda
Starosta obce
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