Všeobecné záväzné nariadenie
č. 7-1
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
pre voľby do NR SR.

Obecné zastupiteľstvo v Jazernici /ďalej len OZ/ v zmysle § 23, odst. 1 a 4 ,
zákona č. 237/1998 Z. z. o voľbách do SNR v úplnom znení
vydáva
toto Všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len VZN/.
Článok 1
a/ Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania
konania volebných zhromaždení organizovaných s politickými stranami a hnutiami.
b/ Oznamy politických strán a hnutí o volebných zhromaždeniach budú vysielané
v dopoludňajších hodinách v čase od 10,00 hod. do 11, 00 hod. a popoludňajších
hodinách od 17,00 hod. do 18, 00 hod.
c/ Vyhlásené budú len tie oznamy, ktoré budú na Obecný úrad doručené v písomnej
forme s otlačkom pečiatky politickej strany alebo hnutia a s podpisom.
d/ Každé volebné zhromaždenie bude vyhlásené v počte 3 krát. Posledné vyhlásenie
v miestnom rozhlase bude 3 hodiny pred začiatkom volebného zhromaždenia.
e/ Za každé vyhlásenie v miestnom rozhlase Obecný úrad bude účtovať 70,- Sk a
nájom :
1/ za zasadačku Obecného úradu Jazernica – 200,- Sk
2/ za sálu kultúrneho domu Jazernica
- 500,- Sk

Článok 2
OZ v Jazernici určuje plochy na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane
politickým stranám a hnutiam na autobusovú zastávku pred obchodom Jednota SD
Jazernica.

-2Článok 3
Na konanie volebných zhromaždení v čase volebnej kampane sa určujú
miestnosti:
1. zasadačka Obecného úradu v Jazernici
2. sála kultúrneho domu v Jazernici.
Politická strana alebo hnutie si dopredu určí miestnosť, v ktorej chce volebné
zhromaždenie mať. Ak bude na Obecný úrad zaslané viacero žiadosti na volebné
zhromaždenie s rovnakým časom konania, prednosť bude mať tá politická strana
alebo hnutie, ktorá včaššie požiadala Obecný úrad na predvolebné zhromaždenie.
Článok 4
VZN bolo schválené OZ obce Jazernica uznesením č. 6 zo dňa 25. júla 2002.
Účinnosť nadobúda 15- tým dňom od vyvesenia v úradnej tabuli v obci.
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