Všeobecné záväzné nariadenie obce Kecerovce
o umiestňovaní volebných plagátov politických subjektov
vo volebnej kampani

Čl.1
Obecné zastupiteľstvo v Kecerovciach týmto všeobecným záväzným nariadením
stanovuje podmienky vedenie volebnej kampane na území obce Kecerovce.

Čl.2
1. V čase kampane má každá kandidujúca strana zabezpečený rovnakým
prístupom k hromadným informačným prostriedkom a iných službách
územnej správy.
2. Na volebnú kampaň nemožno využívať s výnimkou oznámenia konania
volebných zhromaždení miestny rozhlas.
3. Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha
musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán.
4. V obci Kecerovce každá kandidujúca politická strana alebo koalícia môže
vylepiť volebné plagáty na vlastné stojanové tabule umiestnené na verejnom
priestranstve pred obecným úradom. Informačné tabule /panely/ budú
esteticky upravené o rozmeroch 2 x 1 m.
5. Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných
priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb.
6. Za vylepovanie volebných plagátov, ich udržiavanie a ich odstránenie
zodpovedá kandidujúca politická strana alebo koalícia.
7. Prenajatie priestorov nepodlieha stanoveným miestnym poplatkom a je
zabezpečované na základe písomnej dohody.
8. Zakazuje sa vylepovať plagáty vo všetkých prevádzkových jednotkách obce
Kecerovce.

Čl.3
Kandidujúce politické strany, ktoré využívali volebné plagáty vo volebnej
kampani sú povinné najneskôr do 14 dní skončenia volieb na vlastné náklady
tieto odstrániť zo všetkých miest, kde boli umiestnené.

Čl.4
Za dodržiavanie pravidiel volebnej kampane stanovujúce týmto VZN sú
zodpovedné kandidujúce politické strany, koalície a vedúci, resp. majitelia
prevádzkových jednotiek v zmysle Čl. 2 bodu 9.
Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane stanovených v tomto VZN
sa postihuje podľa § 5 písm. g / zákona č. 468/1991 Zb. v znení zákona č.
187/1998 Z.z. a podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

Čl.5
Obec Kecerovce prostredníctvom Obecného úradu v Kecerovciach
dohľadá na dodržiavanie pravidiel vedenia volebnej kampane stanovených
týmto VZN a vykoná sankčné opatrenia za ich prípadné porušenie.

Čl.6
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástim dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli. Schválené bolo uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kecerovciach č 124/10 dňa11.8.2010.
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