Návrh
dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane
Obec Sučany (ďalej len „Obec“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v
znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších právnych predpisov, § 27 zákona č. 303/2001 z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších
právnych predpisov, § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších právnych predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších právnych predpisov vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane (ďalej len „VZN“):
Čl. 1
Predmet dodatku
Mení sa znenie ustanovenia čl. 3 ods. 3 VZN na nasledovné znenie:
„Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií zabezpečuje kandidujúci subjekt
podľa zásad rovnosti kandidujúcich subjektov. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé
volebné plagáty vykoná obec až potom, čo jej budú volebnou komisiou samosprávneho kraja
doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov, nakoľko až potom bude možné vyhradenú plochu
rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a podľa počtu kandidujúcich
politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Takto
vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým stranám, koalíciám a nezávislým
kandidátom až do skončenia volebnej kampane. Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát
nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie
volebného plagátu pre kandidáta prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát
inej politickej strany, koalície a iného nezávislého kandidáta.“
Čl. 2
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2014 na
svojom zasadnutí dňa................................. uznesením č. …......................... a nadobúda účinnosť
dňom

Sučany, dňa ............…
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

