Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom na základe § 11
ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a § 23 ods. 4 zákona SNR č.
80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení
neskorších predpisov sa dňa 10.8.1998 uznieslo na tomto n a r i a
d e n í

k vylepovaniu volebných plagátov
na verejných priestranstvách

§ 1
1. Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a
vyhradená
plocha
musí
zodpovedať
zásadám
rovnosti
kandidujúcich politických strán.
2.

Ktokoľvek, kto chce vylepovať plagáty, ktoré prezentujú
politické strany a politické hnutia alebo koalície politických
strán a politických hnutí, zúčastnené vo voľbách na verejných
priestranstvách, môže ich umiestniť iba na tých verejných
priestranstvách, ktoré sú určené týmto všeobecne záväzným
nariadením.

3. Miesta vyhradené na vylepovanie volebných plagátov sú
následovné:
a/ betónový plot na autobusovej zastávke
b/ betónové stĺpy elektrického vedenia
c/ výkladné skrine na obchodných a nákupných strediskách so
súhlasom prevádzkovateľa
d/ na plotoch a oploteniach občanov obce po ich súhlase.
Na iných verejných priestranstvách sa umiestňovanie volebných
plagátov nedovoľuje.
4. Zakazuje sa vylepovať volebné plagáty na týchto miestach:
a/
b/
c/
d/

na
na
na
na

budovu obecného úradu
múre z bielych tehál na autobusovej zastávke
kioskoch a budove na autobusovej zastávke
garážoch obecného úradu a sýpke pri autobusovej zastávke.

§ 2
1. V prípade porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia môže
byť:
a/ právnickej osobe uložená pokuta do výšky 100.000,- Sk podľa
§13a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
b/ fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1.000,- Sk za
priestupok podľa § 46 zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov.
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§ 3
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Pavlovciach nad Uhom dňa 10.8.1998.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom.
3. Výššie uvedená regulácia umiestňovania plagátov platí iba
počas volebnej kampane, t.j. v čase od 30 dní predo dňom
volieb do 48 hodín pred začatím volieb.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym
dňom po jeho schválení.

Ing. Jozef Kočan,v.r.
starosta obce

V 4

KANDIDÁTNA LISTINA
pre voľbu starostu obce - Pavlovce nad Uhom
----------------------------------------------13. a 14. novembra 1998

SOP, SDĽ, KDH, DÚ, SZS, SDSS
Predkladá:....................................................
(Názov politickej strany, hnutia alebo koalície)

Meno,
priezvisko,akademický titul

Vek Povolanie

Trvalý pobyt

Jozef K O Č A N , Ing.
56 poľnohosp.Ing. Pavlovce n/U 826
-----------------------------------------------------------------

Splnomocnenec koalície politických strán a hnutí:

SOP, SDĽ, KDH, DÚ, SZS, SDSS
-------------------------------------------------

Meno, priezvisko ..............................................
Presná adresa .................................................

** Každá politická strana, politické hnutie alebo koalícia
politických strán a politických hnutí môže na kandidátnej
listine uviesť iba jedného kandidáta.
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Splnomocnenec koalície politických strán a hnutí:

SZS, KDH, DÚ, SDSS
-------------------------------------------------

Meno, priezvisko ..............................................
Presná adresa .................................................

Náhradník splnomocnenca:
Meno,priezvisko: ................................................
Presná adresa: ..................................................

SZS .............................................................
podpis

KDH..............................................................
podpis

DÚ .............................................................
podpis

SDSS ............................................................
meno, priezvisko, funkcia osoby oprávnenej konať
podpis
v mene politickej strany, politického hnutia,
koalície politických strán a politických hnutí

V Michalovciach dňa .......... 1998

