Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 3/2015
o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácii
na území obce Lazy pod Makytou

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 10.12.2015 uznesením č. 73
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 25.11.2015 do 10.12.2015
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 11.12.2015 a zvesené dňa 28.12.2015

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 16 zák. 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 podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou č. 3/2010
o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácii
na území obce Lazy pod Makytou
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky vylepovania
a) volebných plagátov a iných nosičov informácii politických strán, hnutí, koalícií a
nezávislých kandidátov (ďalej len „subjektov“) počas volebnej kampane na verejných
priestranstvách v Obci Lazy pod Makytou,
b) reklamných plagátov, plagátov upozorňujúcich na rôzne podujatia a iných plagátov na
verejných priestranstvách v Obci Lazy pod Makytou

Čl. 2
Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
1) Na území obce Lazy pod Makytou je dovolené umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií
podľa čl. I, ods. 1 písm. a) výlučne na týchto miestach:
a/ vývesná tabuľa umiestnená v parku pri Osvetovej besede na Dubkovej,
b/ vývesná drevená tabuľa pred kultúrnym domom, pričom pripevnenie plagátov na tejto
tabuli je povolené výlučne s použitím pripínačiek. Použitie lepidla sa zakazuje.
2). Každý subjekt má právo len na takú plochu na vývesnej tabuli, ktorá pripadá z celkovej
plochy vývesnej tabule na jeden subjekt podľa počtu kandidujúcich subjektov.
3) Obec môže plochu na vývesnej tabuli rozdeliť podľa počtu kandidujúcich subjektov
a jednotlivé dielčie plochy označiť pre jednotlivé subjekty podľa ich prideleného čísla vo
voľbách. Plochy pridelené subjektom, ktoré kampaň nevyužili ostanú v takomto prípade voľné
a iný kandidujúci subjekt ho nemôže využiť.

Čl. 3
Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií , ktoré sa netýkajú
volebnej kampane
1) Na území obce Lazy pod Makytou je dovolené umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií
podľa čl. I, ods. 1 písm. b) výlučne na týchto miestach:

a) vývesná tabuľa umiestnená v parku pri Osvetovej besede na Dubkovej okrem obdobia
volebnej kampane
b) vývesná kovová tabuľa pri autobusovej zastávke pred predajňou Jednota
c) vývesná tabuľa na autobusovej zastávke Čertov – garáž
2) Drevenú vývesnú tabuľu pred kultúrnym domom môže využívať v období mimo volebnej
kampane na pripevnenie plagátov Obec Lazy pod Makytou a usporiadateľ akcie v kultúrnom
dome. Plagáty na tejto ploche je možné pripevniť výlučne pripínačkami. Použitie lepidla sa
zakazuje.
3) Zakazuje sa umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na iných miestach
a plochách než sú plochy a miesta vymedzené týmto všeobecne záväzným nariadením,
zvlášť autobusové zastávky, stĺpy elektrického vedenia, stĺpy verejného osvetlenia
a obecného rozhlasu a pod.
4) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie vyššie uvedených podmienok umiestňovania
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách. Nedodržanie podmienok
stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude sankcionované v súlade s platnou
právnou úpravou.
5) Za správnosť umiestnenia plagátu v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením
zodpovedá príslušný regionálny, resp. ústredný zástupca politickej strany, hnutia, koalície,
zástupca reklamujúcej právnickej a fyzickej osoby a usporiadateľ predmetného
reklamovaného podujatia, ako aj osoba, ktorá plagát umiestnila.

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2010 o umiestňovaní
a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácii na území obce Lazy pod Makytou
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.

JUDr. Ján Mičic
starosta obce

