OBEC MAJCICHOV

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2014,
ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov na obecných informačných
tabuliach v obci Majcichov počas volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Majcichove na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov a doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
predpisov,§ 24 ods. 13 zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov
na obecných informačných tabuliach v obci Majcichov počas volebnej kampane ( ďalej iba všeobecne
záväzné nariadenie).
Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie a umiestňovanie volebných
plagátov politických strán, hnutí, koalícií, resp. nezávislých kandidátov v obci Majcichov počas
príslušnej volebnej kampane.
Čl. 2
Miesto na vylepovanie a umiestňovanie volebných plagátov
1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku obce Majcichov počas volebnej
kampane je možné vylepovať a umiestňovať volebné plagáty len na obecných informačných
tabuliach, umiestnených v počte 3 ks na ľavej strane oplotenia pred budovou kultúrneho
domu súpisné číslo 606.
2. Každej kandidujúcej politickej strane, hnutí, koalícii, resp. nezávislému kandidátovi bude
vyhradená plocha zodpovedajúca zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, hnutí,
koalícií, resp. nezávislých kandidátov.
Čl. 3
Činnosť vylepovania a údržba plôch na vylepovanie na obecných informačných tabuliach.
1. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu plôch na vylepovanie počas príslušnej volebnej
kampane na určenej ploche informačnej tabule si zaisťuje politická strana, hnutie, koalícia,
resp. nezávislý kandidát na vlastné náklady.

2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú politické strany, hnutia, koalície, resp.
nezávislí kandidáti.
3. Údržbu plôch na vylepovanie v obci Majcichov, určených osobitne na účel volebnej kampane
zabezpečuje po skončení volebnej kampane obec Majcichov.
Čl. 4
Kontrola nad dodržiavaním ustanovení všeobecne záväzného nariadenia
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území obce
Majcichov vykonávajú:
a)
b)
c)
d)

Starosta obce Majcichov
Obecný úrad Majcichov – poverení zamestnanci
Hlavný kontrolór obce Majcichov
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Majcichove v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenia bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Majcichov dňa 21.08.2014, pod číslom uznesenia 34/2014 .
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke obce Majcichov.

V Majcichove dňa 21.08.2014

Ing. Tibor Marek
starosta obce Majcichov
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