OBEC KOMJATICE
Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach na základe § 6 a § 11 ods. 3 písm. g/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 23 ods.
4 zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
a § 30 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2009
o vylepovaní volebných plagátov
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta na vylepovanie plagátov počas volebných
kampaní v rokoch, v ktorých sa konajú parlamentné, komunálne, prezidentské voľby, voľby
do vyšších územných celkov a voľby do Európskeho parlamentu.
§2
Na účely tohto nariadenia sa za
1) volebné plagáty považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá
krátkodobého charakteru,
2) pôvodcu plagátu považuje politická strana, ktorá kandiduje vo voľbách,
3) vylepovacie miesto považuje objekt, ktorý bol pre tento účel zariadený – betónové
skruže
Miesta, kde sa umiestnia betónové skruže sú určené nasledovne:
- parkovisko pri kultúrnom dome
- pri predajni COOP Jednota na Nám. O. Cabana
4) vylepovacím miestom môžu byť i výklady podnikateľských subjektov so súhlasom
majiteľa resp. prevádzkovateľa objektu a presklenné informačné skrinky politických
strán a hnutí.

§3
1. Vylepovanie plagátov na miestach uvedených v § 2 bode 3 organizuje obec.

2. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických
strán.
3. Je zakázané prekrytie alebo prelepenie každého jedného plagátu, príp. zabratie
väčšej plochy ako bolo určené správcom vylepovacích miest.
4. Za dodržiavanie podmienok vylepovania plagátov je zodpovedná obec a každý
pôvodca plagátu.
§4
1. Poverení zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór obce kontrolujú
dodržiavanie tohto nariedenia.
2. Obec je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky,
pri ktorých dochádza k porušeniu ustanovení tohto nariadenia.
§5
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Komjaticiach
uznesením č. 270/30042009 zo dňa 30.4. 2009.
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