VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

č. 48
o vylepovaní volebných plagátov v roku 2004
Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z.
o voľbách do Európskeho parlamentu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ určuje miesta vylepovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Smižany vo volebnej kampani na
voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004.
§2
Miesta na vylepovanie plagátov
1. Kandidujúce politické strany alebo hnutia /ďalej len „politická strana“/ alebo ich
koalície môžu počas volebnej kampane v roku 2004 vylepovať volebné plagáty len na
určených priestranstvách a to:
- na reklamnej tabuli na Smrekovej ul. pri stánku PNS
- na reklamnej tabuli na Tatranskej ul. pri predajni Farby-laky
- na betónovom oplotení ihriska TJ Slovan Smižany zo Smrekovej ul. pre každú politickú
stranu a koalíciu jedno pole
- na reklamnej tabuli pri vstupe do areálu TJ SLOVAN Smižany.
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci je
neprípustné.
3. Neprípustné je vylepovať plagáty aj na brány domov, steny budov, elektrické stĺpy
a v zariadeniach vo vlastníctve obce.
§3
1. Obec označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane
verejne známym počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a koalícií.
2. Politická strana môže vylepiť volebné plagáty len na miesta, ktoré obec na paneloch
označí práve pre túto politickú stranu.
3. Ak miesto na vylepenie volebných plagátov politická strana nevyužije, také miesto
zostane voľné a obec ho nemôže určiť na vylepovanie volebných plagátov inej politickej
strane.
4. Obecný úrad je zodpovedný za odstránenie volebných plagátov z určených miest na
vylepovanie plagátov do 48 hod. pred začiatkom volieb.

-2§4
Sankcia
Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok a je možné uložiť tieto
sankcie:
a/ blokovú pokutu do výšky 500,- Sk
b/ pokutu do výšky 100 000,- Sk právnickým osobám
c/ pokutu do výšky 1 000,- Sk fyzickým osobám
§5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Smižany sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo v Smižanoch dňa 15. 4. 2004.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2004.
V Smižanoch dňa 15. 4. 2004

Ing. Michal Kotrady
starosta obce

