Všeobecne záväzné nariadenie
obce Batizovce č. 5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám
do orgánov samosprávy obcí
Podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí § 30 a podľa
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 6 Obecné zastupiteľstvo v Batizovciach
schválilo nasledujúce znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
§1
Volebná kampaň v obci sa začína podľa vyššie uvedeného zákona 17 dní a končí 48 hod. pred
začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané.
§2
Volebnú kampaň v obci je možné uskutočňovať:
a) Vylepovaním volebných plagátov kandidujúcich politických strán, resp. koalícii,
nezávislých kandidátov na poslancov a kandidátov na starostu obce (ďalej len kandidujúce
subjekty) na verejných priestranstvách len na miestach vyhradených týmto všeobecne
záväzným nariadením, ktorými sú trvale osadené informačné tabule na:
Ul. Štúrovej oproti domu č. 31 a č. 88
Ul. Nálepkovej vedľa nákupného strediska COOP Jednoty č. 205 a pri kultúrnom dome
oproti č. d. 223.
b) prostredníctvom miestneho rozhlasu a káblovej televízie v obci ( TKR ) v trvaní najviac
po 30 minút vysielacieho času, spolu však najviac 5 hodín vysielacieho času.
Cenové a platobné podmienky sú :
300,- Sk za jednu reláciu v miestnom rozhlase
100,- Sk za jeden snímok za jeden deň odvysielaný v TKR
§3
Zodpovednosť za obsah vylepených materiálov a udržiavanie výlepných plôch počas volebnej
kampane majú kandidujúce subjekty. Vylepovanie a údržbu pridelených plôch si tieto
subjekty zabezpečujú individuálne.
§4
1. Návrh VZN č.5/2006 o propagácii volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy
obcí bol 20. septembra 2006 vyvesený na úradnej tabuli OcÚ na pripomienkovanie
občanom a zvesený 05.10.2006
2. Návrh VZN č.5/2006 bol schválený uznesením OcZ č. 502/2006 dňa 05. 10. 2006.
3. Schválené VZN č.5/2006 bolo zverejnené na úradnej tabuli OcÚ 06.10.2006
4. VZN č.5/2006 nadobuda účinnosť
Ivan Č i č m a n e c
starosta obce

