Všeobecne záväzné nariadenie Obce B E C K O V
č. 2/2014
O určení miest na vylepovanie volebných plagátov
k vykonaniu volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú
dňa 24.5.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Beckov na svojom zasadnutí dňa 4.4.2014 uznesením č. 331/2014
schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané
v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 19, ods. 7 zákona č .331/2003 o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov.

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) upravuje vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Beckov počas volebnej kampane.
2. Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie 21 dní a končí sa 48 hodín pred voľbami.
3. Vylepovať volebné plagáty ( ďalej len plagáty ) na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane možno len na miestach vyhradených týmto nariadením.

Čl. II
Plocha vyhradená na vylepovanie volebných plagátov
1. K zabezpečeniu zásad rovnosti kandidujúcich subjektov má obec zriadené plagátovacie
plochy – betónové skruže na nasledovných miestach:
č.1 – pri zdravotnom stredisku
č.2 – pri lekárni
2. Taktiež zasklené uzamykateľné vývesné skrinky v počte 2 ks, ktoré sú umiestnené pri
budove lekárne Beckov č. 58, a 1 ks pri Zdravotnom stredisku, Beckov č. 232, ktoré
poskytnú rovnaký priestor pre kandidujúcich.

Čl. III
Vylepovanie plagátov
1. Vylepovanie plagátov počas volebnej kampane je možné len na miestach, uvedených
v tomto VZN.
2. Na iných miestach v obci je vylepovanie volebných plagátov zakázané.
3. Správca – obec zodpovedá počas volebnej kampane za dodržiavanie zásady rovnosti
kandidujúcich subjektov pri poskytovaní plagátovacích plôch.
4. Za obsah vylepeného plagátu zodpovedá kandidujúci subjekt.

Čl. IV
Odstránenie plagátov
1. Správca je povinný po skončení volebnej kampane uviesť plagátovacie plochy do
pôvodného stavu.

Čl. V
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce a to
starosta obce, členovia obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór.

Čl. VI
Sankcie
1. Pri porušení ustanovení tohoto VZN je možné uložiť sankcie podľa § 13, ods. 1) a 3)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov:
a) blokovú pokutu do výšky 33,00 €

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli na dobu 15 dní. Schválené Obecným
zastupiteľstvom dňa 4.4.2014 uznesením číslo 331/2014. Nadobúda účinnosť dňa
1.5.2014.
V Beckove, 7.4.2014

Karol Pavlovič
starosta obce
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