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úradná pečiatka
s erbom obce

Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce na základe ust. § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1
a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á
v a pre územie obce Šamudovce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2017
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách po čas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady

Slovenskej

republiky, voľby do Európskeho parlamentu , voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Šamudovce
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradiť plochy , na
ktorých možno na verejných priestranstvách na území obce počas volebnej kampane umiestňovať volebné
plagáty a ustanoviť podmienky umiestňovania volebných plagátov na týchto vyhradených miestach
a zamedziť ich vylepovaniu živelne.
§1
Každá kandidujúca politická strana alebo koalícia môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a
iné nosiče informácií na verejných priestranstvách v obci Šamudovce na miestach určených týmto všeobecne
záväzným nariadením.
Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách v obci Šamudovce možno
začať v stanovenom časovom termíne predo dňom volieb.
§2
Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách v ich prospech alebo neprospech
slovom, písmom, zvukom v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí je 48
hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb zakázané.
Článok 2
Určenie miesta na vylepovanie volebných plagátov
§1
Miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách na účel
stanovený v ustanovení článku 1 sú určené nasledovne:
 Oznamovacia tabuľa na vylepovanie volebných plagátov o rozmeroch 1m x 2m v počte 2 kusy
umiestnený pri budove obecného úradu
§2
V súlade s ustanoveniami príslušných zákonov pre jednotlivé voľby, využívanie vyčlenených plôch musí
zodpovedať zásadne rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií. Umiestňovanie volebných plagátov
a iných nosičov informácií na iných miestach verejných priestranstiev v obci Šamudovce je zakázané.
§3
Každá politická strana alebo koalícia, ktorá umiestnila volebné plagáty alebo iné nosiče informácií je povinná
odstrániť tieto do 14 dní od ukončenia volieb.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
§1

Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania volebných
plagátov na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným
nariadením bude sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
§2
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2014.
§3
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce dňa 16.8.2017,
uznesením číslo: 20/2017.
§4
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce
§5
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli t.j.
1.9.2017.
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