OBEC KRAJNÁ BYSTRÁ
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2018

Obec Krajná Bystrá v zmysle § 16 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 a v súlade s ust. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov
na území obce Krajná Bystrá v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie obce Krajná Bystrá
č. 3/2018
o vylepovaní volebných plagátov politických strán
(hnutia), koalícií politických strán(hnutia)
a nezávislých kandidátov vo volebných kampaniach na
verejných priestranstvách obce Krajná Bystrá

Vyvesené na úradnej tabuli k pripomienkovaniu: 10.08.2018
Doručené pripomienky (počet): 0
Schválené uznesením OZ číslo zo dňa: č. 26/2018, 31.08.2018
Vyhlásené vyvesením dňa: 01.09.2018
Účinnosť nadobúda dňom: 16.09.2018
Zvesené z úradnej tabule dňa: 16.09.2018

Článok 1
Základné pojmy
Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých
účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán (hnutí), koalície
politických strán (hnutí) a nezávislých kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.
Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov
1. Obec Krajná Bystrá týmto Všeobecným záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom
možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty
a informácie politických strán (hnutí), koalícií politických strán (hnutí) a nezávislých kandidátov
vo volebných kampaniach výlučne na drevených tabuliach umiestnených pred vstupom do
budovy Obecného úradu v obci Krajná Bystrá.
2. Vylepovanie plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie je povolené.
3. Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické
strany (hnutia), koalície politických strán (hnutí) a nezávislí kandidáti.
Článok 3
Dodržanie nariadenia a sankcie
1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany (hnutia), koalície
politických strán (hnutí) a nezávislí kandidáti.
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 4
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Krajná Bystrá.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 16.09.2018.

Ján Štefanco v.r.
starosta obce

