Obec Nižný Slavkov v zmysle §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §30, ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v súlade § 16 zákona 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 a v súlade s §19, ods. 7 zákona č. 331/2003
Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len "VZN")
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015
o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách
Článok 1
1. V obci Nižný Slavkov je povolené vylepovať politické plagáty na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na plagátovom stĺpe a nástenke označenej nápisom - Miesto pre
umiestnenie volebných plagátov. Na týchto miestach môžu plagáty politickej strany zaujať len
takú plochu, ktorá zodpovedá rovnosti propagácie všetkých strán.
2. V propagačných vitrínach v správe obce na vyčlenenej ploche označenej nápisom –
volebná kampaň - môže kandidujúca politická strana umiestniť informatívny propagačný
materiál, ktorý informuje občanov o politických aktivitách strany. Obecný úrad zabezpečí
umiestnenie oznamu politickej strany do dvoch pracovných dní po jeho doručenia a zabezpečí
rovnaké podmienky pre propagáciu.
3. Obecný úrad poskytuje počas volebnej kampane bezplatne miestnosti pre každú politickú
stranu maximálne 2 krát po 2 hodiny. Pre politické akcie sú určené priestory sály KD.
Požiadavka na miestnosť musí byť písomná, musí obsahovať názov strany, zodpovednú osobu,
termín, navrhované miesto a čas konania podujatia. Čas podania žiadosti je minimálne 5 dni
pred plánovaným podujatím. V prípade, že miestnosť je v požadovanom čase voľná, bude
politickej strane poskytnutá.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na zasadnutí OcZ dňa 14.12.2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.
V Nižnom Slavkove dňa 15.12.2015

Ing. Jozef Kamenický
starosta obce
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