Obec Sebedražie

Všeobecné

z á v ä z n é na r i a d e n i e
č. 3/2014

ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov a podmienky
propagácie politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre
voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2014

Schválené OcZ dňa 19.9.2014
Zverejnené: 22.9.2014

uznesením č. 4 /9/2014
Účinnosť nadobúda 15tím dňom od zverejnenia
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Obecné zastupiteľstvo v Sebedraží na základe ustanovenia § 6 ods.2 Zákona
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 30 ods. 10 Zákona
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení / ďalej len VZN/
I
Účel VZN
Účelom tohoto VZN je vymedzenie plôch na verejných priestranstvách obce, ktoré
budú slúžiť na vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich politických strán,
koalícii a nezávislých kandidátov a určenie podmienok využitia obecných informačných
prostriedkov ( obecný rozhlas, internetová stránka obce) na volebnú kampaň.
II
Predmet VZN
A., Pre vylepovanie volebných plagátov budú slúžiť v obci Sebedražie nasledujúce plochy
1.) Informačná tabuľa pred obecným úradom v rozsahu 1 formát A3 pre každú z kandidujúcich politických strán a nezávislého kandidáta.
2.) Vývesné skrinky na križovatke ulíc Banícka a Priehon v rozsahu 1 formát A 4 pre
každú kandidujúcu stranu a nezávislého kandidáta a vývesné tabule v obci.
B., V obecnom rozhlase je v čase volebnej kampne možné odvysielať:
1.) oznámenia o konaní volebných zhromaždení.
2.) krátku reláciu o volebnom programe v trvaní 15 minút 3 krát počas volebnej kampane
3.) relácie možno odvysielať v pracovných dňoch v čase od 16,00 do 17,00
Odvysielanie oznámení a relácii v obecnom rozhlase je pre
kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov bezplatné.
C., Každý kandidujúci politický subjekt a nezávislý kandidát má počas volebnej kampane
právo na jednorazové bezplatné použitie priestorov kultúrneho domu v trvaní
maximálne 2 hodiny na volebnú agitáciu.
D., Každý kandidujúci politický subjekt a nezávislý kandidát má počas volebnej kampane
právo na bezplatné zverejnenie agitačných materiálov v rozsahu 1 MB na internetovej
stránke obce
E., Vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce okrem vymedzených
priestorov sa zakazuje. Najmä je zakázané vylepovanie volebných plagátov na :
- steny, dvere a okná budovy obecného úradu , kultúrneho domu a pož. zbrojnice
- steny , dvere a okná ZŠ a MŠ v Sebedraží
- steny autobusových zástaviek
- oplotenie športového areálu ako aj na stenách budov vo vnútri športového areálu
III
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Záverečné ustanovenia
1.) V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje miestna
volebná komisia
2.) Porušenie ustanovení tohoto VZN je priestupkom podľa zákona o priestupkoch
č. 372/1990 Zb v platnom znení
3.) Toto VZN bolo schválené 19.9.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/9/2014 a
nadobúda účinnosť 15tim dňom od zverejnenia.

Ing. Peter Juríček
starosta obce
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