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Obec Lenartov, Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. volebnej kampani a
o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú
miesta na umiestňovanie volebných plagátov na územní obce Lenartov. Na tomto základe

v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných
kampaniach na verejných priestranstvách obce Lenartov
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6
ods. 3 a 4 Zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom riadení

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové
konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového
konania:

11.12.2015
11.12.2015
28.12.2015

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad Lenartov 37,
086 06 Malcov
- elektronicky na adresu:
obeclenartov@lenartov.sk
starostka@lenartov.sk
- faxom na číslo: 054/ 4884187
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

29.12.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: Uznesením č. 144/2015
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
dňa:

29.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2016

30.12.2015

Ing. Jana Bľandová, MBA
starostka obce
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Článok 1
Základné pojmy
Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých
účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán a kandidátov
vstupujúcich do volebnej kampane.
Článok 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov
1. Obec Lenartov týmto Všeobecným záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom
možno v súlade s zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty
a informácie politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne
• na tabuli – výveske umiestnenej pri autobusovej zástavke /oproti požiarnej zbrojnice/
• na tabuli – výveske umiestnenej pri vchode do areálu materskej školy / pri moste/
• na tabuli - výveske umiestnenej pri pohostinstve Kráľova studňa.
2. Vylepovanie plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie je povolené.
3. Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické
strany a koalície.
Článok 3
Dodržanie nariadenia a sankcie
1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.
2. Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2. zákona 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Lenartov a sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Lenartove dňa 29.12.2015 unesením č. 144/2015.
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