OBEC D O L N Ý O H A J
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2014
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane v obci Dolný Ohaj.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 21.05.2014
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa : 21.05.2014
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22.05.2014
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 02.06.2014
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj
- elektronicky na adresu: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk
- faxom na číslo: 035/65 82 202
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 03.06.2014

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce dňa: 10.06.2014
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 11.06.2014
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.07.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj podľa ustanovenia §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje vyhradenie miest a určenie plôch na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas zákonom stanovenej volebnej kampane do NR SR,
Orgánov samosprávy, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu, na prezidenta SR a pri
konaní referenda na území obce Dolný Ohaj (ďalej len "obce") pre kandidujúce politické strany, politické
hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len "kandidujúci subjekt")
Článok 2
Vyhradenie miest a určenie plôch
1. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane možno len na týchto miestach a plochách:
a) na plagátovacích plochách pri autobusových zastávkach v obci (päť plagátovacích plôch)
b) na prenosných plagátovacích paneloch v obci pred budovou Kultúrneno domu ( prenosné panely
umiestňované podľa potreby).
2. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií si zabezpečuje kandidujúci subjekt
na vlastné náklady
3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt
Článok 3
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci OcÚ alebo
poslanci obce.
2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
3. Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až
do výšky 3 320 € v zmysle ustanovenia § 13, odst. 9 písm. a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení zmien a doplnkov.
Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN číslo 3/2009 na vylepovanie volebných plagátov
v obci Dolný Ohaj počas volebnej kampane do NR SR, Orgánov samosprávy obce, Nitrianského
samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu, na Prezidenta SR a pri konaní Referenda .
2. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli (internetovej stránke)
dňa 21.05.2014, zvesený z úradnej tabule dňa 06.06.2014.

Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji dňa 19.05.2014

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 10.06.2014
uznesením č. 27/2014 toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.07. 2014
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov:
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:
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Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.07.2014

Vyvesené: 11.06.2014
Zvesené: 27.06.2014
Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji, dňa 11.06.2014

