Všeobecné záväzné nariadenie obce Koškovce č. 4/2013
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov volebnej kampane
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach na základe §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. G zákona č.
369/1990 zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 303/2001 z. z. O
voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku sa uznieslo
na tomto všeobecnom nariadení obce Koškovce:
Článok I
Úvodné ustanovenia
a) voľby do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené rozhodnutím predsedu
vlády NR SR.
b) od termínu volieb sa odvíjajú všetky úlohy a opatrenia v zmysle §27 ods. 1
zák. č. 303/2001 z. z.
c)
účelom tohto nariadenia je stanoviť zásady politickej kampane a umiestňovania volebných
plagátov v podmienkach obce Koškovce s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých
zaregistrovaných kandidátov pre voľby na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja a
poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Článok II
Určenie termínu a rozsah kampane
Termín a rozsah kampane sa určuje v zmysle zákona č. 303/2001 z. z.
Článok III.
Volebná kampaň a umiestňovanie predvolebných plagátov
Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane možno len na miestach vymedzených týmto
všeobecne záväzným nariadením. Na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane sa určuje
tabuľa pred MOTORESTOM v Koškovciach.
Článok IV.
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
–
poslanci Obecného zastupiteľstva v Koškovciach

Článok V.
Sankcie
1.
Porušenie ustanovení tohto záväzného nariadenia fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.
Právnickej osobe, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, môže starosta obce v
súlade s §13 ods. 9 písm. A/ zákona č. 369/1990 zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, uložiť pokutu do výšky 6 638,50 eur.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 28. 8. 2013, uznesením
č. 6/2013 z toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu
Koškovce, dňom 13. 9. 2013.

Dušan Ciklaminy – starosta obce

