VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov v obci
HAŽÍN

Obecné zastupiteľstvo v Hažíne v zmysle ustanovenia § 6 a 11 odst. 3 Zákona č.
36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, ustanovenia § 23 odst. 4
Zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do NR SR, v znení zmien a doplnkov a § 30 odst. 3
Zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení zmien a doplnkov
vydáva pre obec Hažín

Nariadenie nadobúda právoplatnosť
a účinnosť 15- tým dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli, t.j. 12.12.2008
Na úradnej tabuli vyvesené dňa: 28.11.2008

Ing. Marianna Šimková
starostka obce
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov
Článok 1.
Čas platnosti
Obec Hažín určuje výlepné miesta , na ktorých je možné vylepovať volebné
a reklamné plagáty na verejných priestranstvách.
Článok 2.
Verejné výlepné miesta
V obci Hažín sú pre volebné a reklamné plagáty určené výlepné miesta:
úradná tabuľa na oznamy pred Obecným úradom, dve úradné tabule v centre obce
pred Komunitným centrom, tabule pri autobusových zástavkách.
Pre volebnú kampaň môžu byť použité len výlepné plochy určené týmto VZN.
-

Článok 3.
Kontrola a sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto VZN je oprávnená vykonávať starostka obce, ktorá za
jeho porušenie môže právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 3.300 € v zmysle
ustanovenia §13 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Za porušenie tohto VZN môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesením OZ v Hažíne zo dňa 28.11.2008 a nadobúda
platnosť 12.12.2008.
Ing. Marianna Šimková
starostka obce
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