OBEC PRUŽINA
VZN č. 1/ 2017
O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ
KAMPANE
Obecné zastupiteľstvo Obce Pružina na svojom zasadnutí dňa 30. 06. 2017

prijalo
podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona
o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyplývajúce zo zákona č. 331/2003 Z.z. ,
toto VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane na území Obce Pružina.
I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje podmienky vylepovania plagátov v obci Pružina počas
volebnej kampane .
II.
Volebná kampaň
1. Volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta prípadne
ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcich
na miesto starostu a poslancov, vrátane reklamy, hromadných informačných
prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácii.
2. Podmienky volebnej kampane sú určené v Zák. 331/2003 Z.z.
3. V čase volebnej kampane má politická strana zabezpečený rovnaký prístup
k hromadným informačných prostriedkom a k službám územnej samosprávy
zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.

III.
Miesto a podmienky vylepovania plagátov
1. Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
možno
v ý h r a d n e len na miestach určených týmto VZN.
2. Miesto na vylepovanie plagátov pre účely volebnej kampane sa určuje takto:
plocha betónových stĺpov, ktoré sú umiestnené v obci na týchto miestach:
- 1 ks strede obce pri nákupnom stredisku
- 1 ks pri starej predajni Jednoty – Michálek
3. Na týchto vyhradených plochách majú právo vylepovať svoje volebné plagáty,
kandidujúci na miesto starostu a poslancov, podľa zásad rovnosti.
4. V čase volebnej kampane má každý kandidujúci ,zabezpečený rovnaký prístup
k určenému miestu vylepovania plagátov.
5. Na volebnú kampaň možno využívať miestny rozhlas s rovnakým prístupom
kandidátov
6. V obci je z a k á z a n é vylepovanie plagátov na:
- budovy v majetku a správe obce /kultúrne domy, požiarne zbrojnice..../
- autobusové zastávky,
- stĺpy elektrického vedenia,
- úradné oznamovacie tabule obce,
IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN je určené miesto a podmienky vylepovania plagátov počas volebnej
kampane a to rovnomerne pre všetky kandidujúce volebné strany.
2. Vylepovať plagáty mimo miesto určené v tomto VZN sa prísne zakazuje
a porušenie toho VZN sa bude pokladať za priestupok, za ktorý budú vyvodzované
zo strany obce sankcie v zmysle zákon o priestupkoch.

Michal Ušiak
Starosta obce
V Pružine, 30. júna 2017

