Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kružná
o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo v K r u ž n e j ako príslušný orgán podľa § 11 ods. 3 písm. g/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na svojom
zasadnutí dňa 21. apríla 2009 uznesením č. 3/2009 na základe § 6 cit. zákona a § 23 ods. 7
zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších
predpisov na základe § 19, ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov, na základe § 9, ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a doplnení Občianskeho súdneho poriadku pre
voľby do orgánov samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov a § 30, ods. 10 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a vymedzuje miesto na
vylepovanie plagátov na území obce Kružná na volebnú kampaň pre všetky voľby
(voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby
do orgánov samosprávy obcí a voľby prezidenta Slovenskej republiky).
2. Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane v obci možno len na verejných
priestranstvách / § 11 zák. č. 221/1996 Z. z. /, vymedzených týmto všeobecne
záväzným nariadením.
3. Na tento účel sa vymedzujú nasledovné plochy:
a., obecná tabuľa kovová pred obchodom pri autobusovej zastávke
b., obecná tabuľa kovová pred katolíckym kostolom
c., obecná tabuľa na križovatke
d., drevená tabuľa na dvore Obecného úradu
e., plechové oplotenie na ihrisku
4. Vylepovať volebné plagáty je možné v období volebnej kampane.

Čl. II.
1. Kandidujúce politické strany alebo nezávislí kandidáti sú povinní do 15 dní od
začiatku volebnej kampane oznámiť starostovi obce ak uplatňujú nárok na vylepovanie
svojich volebných plagátov v obci. Na základe týchto oznámení starosta obce určí veľkosť
plochy pre jednotlivé kandidujúce politické strany tak, aby tieto zodpovedali zásadám
rovnosti, teda aby každá z nich mala rovnako veľkú plochu. Poradie a konkrétne miesto na
vylepovanie plagátov sa určí žrebom.

Čl. III.
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kružná uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Kružnej dňa 21. apríla 2009.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňa 15. mája 2009.
V Kružnej, dňa 21.4.2009

Ondrej F á b i á n
starosta obce
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