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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Brestovec – Vymedzenie miest pre 

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do 

Európskeho parlamentu konaných dňa 24. mája 2014. 

Obec Brestovec podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 19 ods. 7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie obce toto 

všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (v ďalšom texte „nariadenie“) sa vymedzujú 

miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií (v ďalšom texte 

„volebné plagáty“) na verejných priestranstvách v obci Brestovec pre kandidujúce politické 

strany alebo koalície vo voľbách do Európskeho parlamentu (v ďalšom texte „voľby“), ktoré 

sa budú konať dňa 24. mája 2014. 

(2) Volebné plagáty na verejných priestranstvách možno umiestňovať najskôr 21 dní predo 

dňom volieb. Volebné plagáty možno umiestňovať len na tých miestach, ktoré sú vymedzené 

v tomto nariadení. 

Čl. 2 

Určenie plôch na umiestňovanie volebných plagátov 

(1) Na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách sa kandidujúcim 

politickým stranám alebo koalíciám určujú tieto miesta: 

- propagačné tabuľe pred budovou Ocú , KD / 2 ks/ 

 -propagačná tabuľa /l ks/ pri autobusovej zastávke na konci Hlavnej  

   ulici . 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadenie obce č. 1/2014 sa uznieslo Obecné 

zastupitelstvo dňa 10.04.2014 vlastným uznesením č. 133 a nadobúda účinnosť  15-

tym dňom od zverejnenie na úradnej tabuli obce Brestovec , tj. dňom  26.04.2014. 

2/ Týmto VZN sa ruší v celom rozsahu VZN č. 2/2009 zo dňa 30.03.2009 o vyhradení 

plôch na vylepovanie predvolebných plagátov. 

 

 

V Brestovci dňa  11.04.2014 

                  Peter Tóth 
                                       Starosta obce Brestovec  

 



 


