Obecné zastupiteľstvo v Semerove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g, zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce SEMEROVO č. 3/2015 o vyhradení
miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
Článok 1
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky 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.
Článok 2
Miesto na umiestňovanie plagátov
Obecné zastupiteľstvo Obce Semerovo vyhradzuje miesto na umiestňovanie volebných
plagátov „Propagačná tabuľa pri bráne do miestneho kultúrneho strediska Semerovo“
Článok 3
Podmienky na umiestňovanie plagátov
Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná do 3
dní po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín.
Po zverejnení vyžrebovaných čísiel, obec vyhradenú plochu rozdelí v rovnakom
pomere, podľa počtu kandidujúcich subjektov a rozdelené plochy číselne označí.
Kandidujúca politická strana môže umiestniť svoj volebný plagát na plochu označenú
číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine.
Vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do
skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na
umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného
plagátu na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie
volebného plagátu pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na
umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich politických subjektov.
Článok 4
Osoby oprávnené na umiestňovanie plagátov
Umiestňovať plagáty v obci sú oprávnené po predchádzajúcej dohode s obcou, jednotlivé
politické strany kandidujúce vo voľbách. Ostatné fyzické a právnické osoby môžu plagáty
umiestňovať na vyhradenú plochu len so súhlasom obce.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN obce o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov zo dňa 14. 9. 2013 s účinnosťou od 28. 9. 2013
Marián Kečkéš, v.r.
starosta obce
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