Obecné zastupiteľstvo obce Slanská Huta v súlade s § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 30 ods. 10 zákona
Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, podľa § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 7
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2 / 2009
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických strán
a hnutí zúčastnených vo voľbách do orgánov samosprávy obce,
do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
na území obce Slanská Huta
§1
Predmet nariadenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje miesta vylepovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Slanská Huta vo volebnej
kampani vo voľbách do orgánov samosprávy obce, do NR SR a do Európskeho
parlamentu.
§2
Miesta určené na vylepovanie volebných plagátov
(1) Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia (ďalej len „politická strana“)
alebo ich koalície ako aj nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane vylepovať
volebné plagáty na verejných priestranstvách obce Slanská Huta.
(2) Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci
Slanská Huta je neprípustné.
(3) Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov, ktoré sú
majetkom alebo v správe obce Slanská Huta.
(4) Vylepovanie volebných plagátov v obci Slanská Huta je povolené na týchto
verejných priestranstvách:
- v autobusovej zastávke pred hasičskou zbrojnicou
- v presklenej skrinke pred predajňou Coop Jednota

§3
Sankcie
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu ( § 46 zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
(2) Kontrolu dodržania tohto nariadenia vykonávajú starosta obce a členovia Obecného
zastupiteľstva obce Slanská Huta.
§4
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Slanská Huta dňa 27.04.2009.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom obce
Slanská Huta.

V Slanskej Hute dňa 27.04.2009

Daniel Stančik
starosta obce

