NÁVRH VZN Č. 6/2013
O VYHRADENÍ PLOCHY NA VYLEPOVANIE
PREDVOLEBNÝCH PLAGÁTOV
Dňom vyvesenia návrhu, t.j. dňom 1.septembra 2013, začala plynúť 15 dňová
lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k
návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke obce
www.moravany.sk, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Moravanoch nad
Váhom. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Pripomienkovanie
je možné od 1.9.2013 do 15.9.2013.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Moravany nad Váhom o
vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej
kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať
dňa 9. novembra 2013.
OBEC Moravany nad Váhom podľa § 6 ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 2 zákona č.
303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie
obce Moravany nad Váhom toto všeobecne záväzné nariadenie
ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) vyhradzuje plochy na
vylepovanie predvolebných plagátov kandidujúcich politických strán a nezávislých
kandidátov na verejných priestranstvách v obci Moravany nad Váhom počas volebnej
kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9.
novembra 2013 (ďalej „volebná kampaň“ a „voľby“).
2. Časom volebnej kampane sa na účely tohto nariadenia rozumie obdobie začínajúce 17
dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
ČLÁNOK 2
VYHRADENIE A OZNAČENIE PLÔCH NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
1. Počas volebnej kampane sa kandidujúcim politickým stranám a nezávislým kandidátom
vyhradzujú na vylepovanie predvolebných plagátov tieto plochy v obci Moravany nad
Váhom:
 vývesná tabuľa pri Obecnom úrade;
 vývesná tabuľa pri pošte;
 vývesná tabuľa pri Zariadení pre seniorov.
2. Rozdelenie plôch jednotlivým politickým stranám a nezávislým kandidátom sa uskutoční
podľa zásady rovnosti.
3. Tieto plochy sa politickým stranám a nezávislým kandidátom poskytujú bezodplatne.
1

ČLANOK 3
OSOBITNÁ POVINNOSŤ KANDIDUJÚCEJ POLITICKEJ STRANY A NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTOV
Kandidujúca politická strana a nezávislí kandidáti sú povinní v lehote do 5 dní od skončenia
volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z územia obce Moravany nad Váhom.
ČLÁNOK 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Moravanoch nad Váhom
číslo ________/2013, dňa 16. septembra 2013.

Ing. Peter HULMAN
starosta obce
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