
                                   Obec Porúbka , 013 11 Liet. Lúčka okres Žilina
Všeobecné záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva č. 12/2009 
 
       Obecné zastupiteľstvo v Porúbke v zmysle ustanovenia  §  č.6 zákona SNR č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, § 24 ods.12 zák.č.333/2004 Zb. o voľbách do 
Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov,  § 27 zák.č. 303/2001 Z.z. o voľbách 
do orgánov samosprávnych krajov,  § 30 ods.3, zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov a § 17  zák.č. 564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda, v znení neskorších predpisov,§19 ods.7 zák.331/2003 Z.z.o voľbách do 
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,§ 15 ods.1 zák. 46/1999 Z.z. o spôsobe 
voľby prezidenta SR v znení neskorších predpisov,  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
o vedení volebnej kampane politickými stranami, politickými hnutiami a koalíciami  v katastri 
obce PORÚBKA

                                                               I.
                                              Úvodné ustanovenie

1. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  upravuje  spôsob  vedenia  volebnej  kampane 
politickými stranami, politickými hnutiami a koalíciami v katastri obce Porúbka.

2. Pod  pojmom  volebná  kampaň  v katastri  obce  pre  účely  tohoto  všeobecne  záväzného 
nariadenia rozumieme vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce 
v čase volebnej kampane.

                                                              II.

                          Miesta vyhradené obcou na vylepovanie plagátov

1. Na  vylepovanie  volebných  plagátov  v obci  sú  určené  plochy  autobusovej  zástavky 
v rovnakom pomere pre všetky kandidujúce strany, hnutia a koalície.

2. Na vlastnom zariadení kandidujúcej  politickej  strany. Miesto pre umiestnenie takéhoto 
zariadenia určí starosta obce osobne.

3. Lepenie plagátov na iných miestach a zariadeniach v obci , ako aj plotoch vo vlastníctve 
fyzických a právnických   osôb je zakázané.

                                                            III.
                                                        Sankcie

1. V prípade  porušenia  paragrafu  2  odsek  3,  obec  môže  právnickej  osobe  uložiť  pokutu 
podľa § 13  zákona  SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov.

2. Pri porušení §2 odst.  3, obec môže fyzickú osobu postihnúť za priestupok podľa § 46 
zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

                                                            IV.
                                           Záverečné ustanovenie
1. Na týchto zásadách  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Porúbke dňa 30.4.2009
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť15dňom po jeho zverejnení na vývesnej 

tabuli obce.

Vyvesené 30.4.2009                                                                 Ing. Janura Milan        
zvesené    25.5.2009                                                                     starosta obce
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