Obecné zastupiteľstvo v Matúškove v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva pre územie obce Matúškovo toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MATÚŠKOVO
o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej
kampane k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať
dňa 9. novembra 2013

č. 71/2013

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Matúškovo dňa: 02. 09. 2013
VZN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa:

19. 09. 2013

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Matúškovo dňa:

20. 09. 2013

VZN nadobúda účinnosť dňa:

05. 10. 2013

Časť I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) vyhradzuje plochy na vylepovanie
predvolebných plagátov kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov na verejných
priestranstvách v obci Matúškovo počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych
krajov, ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013 (ďalej „volebná kampaň“ a „voľby“).
2. Časom volebnej kampane sa na účely tohto nariadenia rozumie obdobie začínajúce 17 dní
a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
Časť II.
Vyhradenie a označenie plôch na verejných priestranstvách
1. Počas volebnej kampane sa kandidujúcim politickým stranám a nezávislým kandidátom vyhradzujú
na vylepovanie predvolebných plagátov tieto plochy v obci Matúškovo:
a/ Verejná tabuľa pri obecnom úrade

2,0 m²

b/ Verejná tabuľa na námestí pri autobusovej zastávke smer
materská škola – obojstranná

2,0 m²

c/ Verejná tabuľa pri autobusovej zastávke
Hlavná ulica č. d. 10

2,0 m²

2. Rozdelenie plôch jednotlivým politickým stranám a nezávislým kandidátom sa uskutoční podľa
zásady rovnosti.
3. Tieto plochy sa politickým stranám a nezávislým kandidátom sa poskytujú bezodplatne.

Časť III.
Osobitná povinnosť kandidujúcej politickej strane a nezávislých kandidátov
Kandidujúca politická strana a nezávislí kandidáti sú povinní dodržiavať ustanovenia VZN č.
65/2011 o verejnom poriadku, hlavne čo sa týka článku XIV.. Po skončení volebnej kampane sú
povinní odstrániť svoje volebné plagáty z územia obce Matúškovo. Porušenie tohto VZN bude
posudzované v zmysle platného VZN č. 65/2011 o verejnom poriadku, článok XVII.. VZN č. 65/2011
o verejnom poriadku je zverejnené na www.matuskovo.sk.
Časť IV.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Matúškove dňa
19. 09. 2013 pod uznesením č. 156/2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Ing. Marta Mészárosová
starosta obce

