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VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lomnici dňa 14. 03. 2018 uznesením
č.290/2018
Obec Veľká Lomnica v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR SR č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 zákona NR SR č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších zmien a doplnkov.

vydáva
pre územie Obce Veľká Lomnica

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018

O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na
verejných priestranstvách Obce Veľká Lomnica.

1

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica v súlade s § 6 ods. 2 zákona SNR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16 zákona NR
SR č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Článok 1
Miesto na vylepovanie volebných plagátov
1. Obec Veľká Lomnica týmto Všeobecným záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na
ktorom možno v súlade s zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami
volebné plagáty: tabuľa umiestnená na múre COOP Jednota vo Veľkej Lomnici ulica
Jilemnického 328/35.
2. Každý kandidujúci subjekt môže na vyhradenom mieste využiť maximálne plochu
o veľkosti formátu A3.
Článok 2
Zrušovacie ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici dňa 14. 03. 2018.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Veľká Lomnica č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov
politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce
Veľká Lomnica zo dňa 02.11.2015.

Mgr. Peter Duda
starosta obce
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