Všeobecne záväzné nariadenie
obce Tatranská Javorina
číslo 1/2017
o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Tatranská Javorina počas
volebnej kampane

Obecné zastupiteľstvo v Tatranskej Javorine podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie určuje miesta (ďalej len „vyhradené miesto“) a ustanovuje podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Tatranská Javorina počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
§2
Vyhradené miesta
(1) Vyhradené miesto je určené v obci Tatranská Javorina:
Informačná zasklená tabuľa na autobusovej zástavke Pošta
§3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
(1) Každý kandidujúci subjekt si zabezpečuje umiestňovanie volebných plagátov sám na vlastné náklady.
(2) Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé plagáty vykoná obec až potom, čo jej budú volebnou
komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov.
(3) Na vyhradenom mieste sa nesmú umiestňovať materiály, ktoré nesúvisia s prebiehajúcimi voľbami.
(4) Obec na požiadanie umožní sprístupnenie zasklenej tabule na umiestnenie volebného plagátu.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tatranskej Javorine dňa 20.6.2017
uznesením č. 24/2017
(2) Toto nariadenie obce nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Tatranskej
Javorine a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.

§5
Účinnosť
Toto nariadenia nadobúda účinnosť 6.7.2017

...........................................................
Alena Pitoňáková
starostka



Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce:

dňa : 6.6.2017



podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 21.6.2017



pečiatka

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : 6.7.2017

pečiatka

podpis: ............................

