
OBEC LIPOVÉ
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2015

Obce Lipové pri uplatňovaní zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a

politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do

orgánov samosprávy obcí.

 

Schválené dňa: 7. decembra 2015

Uznesením OZ v Lipovom č. 36-06/2015 

Zverejnené dňa: 11. decembra 2015

Dáša  K o v á c s o v á  v.r.  
starostka obce
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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2015

Obce Lipové pri uplatňovaní zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a

politických hnutiach v znení neskorších predpisov 
o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do

orgánov samosprávy obcí.

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v zmysle § 16 zákona NR SR č.  181/2014  o volebnej
kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach
v znení neskorších predpisov  vydáva pre obec Lipové toto všeobecne záväzné nariadenie:

Prvá časť
Plochy určené na umiestňovanie volebných plagátov v rámci volebných kampaní

Obec  Lipové  na  umiestňovanie  volebných  plagátov  v  rámci  volebných  kampaní
určuje veľká propagačná tabuľa na oplotení kultúrneho domu oproti autobusovej zastávke v strede
obce Lipové

Druhá časť

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov 
v rámci volebných kampaní na určenej ploche

(1) Umiestnenie volebných plagátov na vyhradenej ploche musí byť vopred oznámené na Obecnom úrade v
Lipovom.

(2) Veľkosť a počet plagátov jedného kandidujúceho subjektu musí byť primeraný vyhradenej plochy tak,
aby bola zachovaná zásada rovnosti kandidujúcich subjektov.

(3)  Zakazuje sa odstraňovať plagáty iných kandidujúcich subjektov.

Druhá časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa zverejnenia, t.j. 26. decembra 2015 

(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 36-06/2015 dňa 7. decembra
2015.

V Lipovom, 7. decembra 2015

 Dáša  K o v á c s o v á  v.r.
        starostka obce
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