OBEC OPATOVCE

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 3/2004
určenie miesta na vylepovanie volebných plagátov na území
obce Opatovce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Opatovciach dňa 13.04.2004
uznesením č. 23/2004

Účinnosť: 01.05.2004

Obecné zastupiteľstvo obce Opatovce na základe §6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004
o určení miest na vylepovanie plagátov na území obce Opatovce
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedzenie miest na
verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov na území obce Opatovce počas
volebnej kampane.
2. Na vylepovanie volebných plagátov sa určujú existujúce informačné skrinky a všetky
plagátovacie plochy, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách, z ktorých sú viditeľné
a využívané na vylepovanie plagátov.
Článok II.
Základné pojmy
1. verejným priestranstvom je:
1.1. cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko, všetky verejnosti prístupné pozemky
v obci, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
1.2. verejne prístupné miestnosti, budovy, stavby, ploty a ostatné objekty a priestory viditeľné
z verejných priestranstiev: na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy,
2. čas volebnej kampane je:
obdobie začínajúce 30 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb,
3. pevne zabudované zariadenie je:
zariadenie schválené príslušnými orgánmi, spojené so zemou spôsobom, ktorý neumožňuje
jeho premiestňovanie z miesta na miesto,
4. informačné skrinky
4.1. skrinka na vylepovanie plagátov, reklám, oznamov a pod. je kovovej ponštrukcie a je
prístupná širokej verejnosti – pri KD,
4.2. informačné skrinky sú kovové presklenné v dobe volebnej kampane sú prístupné na
vylepovanie volebných plagátov
5. plagátovacia plocha je:
priestor na pevne zabudovanom zariadení, určený na vylepovanie plagátov,
6. správcom plagátovacej plochy je:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukázateľne spĺňa všetky zákonné podmienky
pre nakladanie s plagátovacou plochou (ďalej len správca).

Článok III.
Vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane je možné na celom území obce Opatovce,
avšak len na jestvujúcich, pevne zabudovaných zariadeniach, ktoré sú na tento účel určené.
2. Na všetkých ostatných verejných priestranstvách sa vylepovanie plagátov nepovoľuje
(včítane prístreškov pre zástavku autobusov).
3. Vylepovať plagáty môže len správca, ktorý má uhradené príslušné poplatky v zmysle
platnej právnej úpravy.
4. správca zodpovedá počas volebnej kampane za dodržiavanie zásady rovnosti kandidujúcich
strán pri využívaní plagátovacích plôch.
5. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá politická strana, hnutie alebo koalícia.
Článok IV.
Odstránenie plagátov
Správca je povinný do 5 dní po skončení volebnej kampane uviesť plagátovacie plocha do
pôvodného stavu.
Článok V.
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú pracovníčky obce a hlavný kontrolór obce.
Článok VI.
Sankcie
Pri porušení tohto VZN je možné uložiť tieto sankcie:
- blokovú pokutu do výšky 16,60 EUR
starostom obce
- pokutu do výšky 3319,39 EUR
právnickým osobám
- pokutu do výšky 33,19 EUR
fyzickým osobám
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
VZN schválilo OZ obce Opatovce na zasadnutí dňa 13.04.2004, uznesením č. 23/2004.
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.05.2004. Zároveň sa k uvedenému dátumu ruší VZN
z roku 1998.
Z dôvodu prechodu na euro od 1.1.2009 prerátané konverzným kurzom 30,126 Sk/EUR
Janka Horňáková
starostka obce

