Obec Nižný Hrabovec
Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Hrabovec v zmysle ustanovenia § 6 a 11, ods. 4 g,
zákona
. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2014
o miestach na vylepovanie volebných plagátov

Článok 1
Účel nariadenia
Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických
strán, politických hnutí, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň
(ďalej len oprávnené subjekty) v obci Nižný Hrabovec počas volebnej kampane.

Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov
1. V obci Nižný Hrabovec sú určené nasledovné miesta na vylepovanie volebných plagátov:
a) vývesné tabule na námestí Dr. Mastiliaka,
b) stĺp na vylepovanie plagátov pri obecnom úrade
c) stĺp na vylepovanie plagátov na ulici Vykukov pri č. d. 81
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách nie je dovolené.
3. Je neprípustné umiestňovať plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom
a v správe obce.
4. Na umiestňovanie plagátov na informačných a a reklamných zariadeniach (bilboardoch)
zvonka alebo zvnútra súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo
vlastníctve právnických osôb sa toto VZN nevzťahuje.
5. Plocha vymedzená ods. 1 tohto článku na umiestňovanie plagátov sa poskytuje bezplatne.
6. V čase predvolebnej kampane je plocha vymedzená v odseku 1. tohto článku určená na

vylepovanie volebných plagátov a mimo predvolebnej kampane i na iné plagáty, reklamy
a oznamy.

Článok 3
Vylepovanie volebných plagátov a údržba plôch určených
na vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách
určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN je vecou každého
kandidujúceho subjektu a ide na jeho náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných
plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na
vlastné náklady.
4. Právnické a fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby, ktoré vylepujú iné ako volebné
plagáty sú povinní odstrániť neaktuálne, roztrhnuté a inak poškodené plagáty na vlastné
náklady a zdržať sa činností, ktorými by znečistili verejné priestranstvo.

Článok 4
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa § 46, § 47 ods. 1
písm. d) zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Kontrola dodržiavania ustanovení
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce
b) zamestnanci obecného úradu
c) poslanci obecného zastupiteľstva
2. Zistené porušenia sa oznamujú obecnému úradu.

Článok 6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2014 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
obce v Nižnom Hrabovci dňa 10.4.2014 uznesením č. 9/2014.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Hrabovec o miestach na vylepovanie
plagátov nadobúda účinnosť od 27.4.2014.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestach na vylepovanie plagátov bol
vyvesený dňa 6.3.2014 a zvesený dňa 10.4.2014.
4. Schválené Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2014 o miestach na vylepovanie plagátov
bolo vyvesené dňa 11.4.2014 a zvesené dňa 26.4.2014.
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