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                                                                                                 starosta  obce
                        
     Obec  Lisková  na základe ustanovenia § 6 a 11 ods.  4 g,  zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   pre územie obce 
Lisková vydáva samosprávne

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2009,

ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v obci 
Lisková  počas  volebnej  kampane  do  Európskeho  parlamentu,  na 
prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov samosprávy obce a pri konaní 
referenda  /ďalej len nariadenie/.

Čl. 1
Účel nariadenia

Toto nariadenie ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov politických 
strán,  koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len 
oprávnené subjekty/ v obci Lisková počas volebnej kampane do Európskeho 
parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov samosprávy obce a pri 
konaní referenda.

Čl. 2
Miesto na vylepovanie volebných plagátov

1.  Počas  volebnej  kampane  je  možné  umiestniť  volebné  plagáty  vo  vývesných 
uzamykateľných  skrinkách,  umiestnených pri   Družstevnom kultúrnom dome a na 
Podtatranskej ulici pri obchode Jednoty.
2. Každému oprávnenému subjektu bude pridelená rovnako veľká plocha.
3. Volebné plagáty oprávnený subjekt prinesie na Obecný úrad v Liskovej. Poverená 
pracovníčka ich bezodkladne umiestni vo vývesných skrinkách.
4. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.

Čl. 4
Sankcie

1 .  Za porušenie  tohto  nariadenia  môžu byť  fyzické   osoby postihnuté  v  zmysle 
zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
2. Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,  uložiť pokutu až do výšky 6638,80 € 
v   zmysle  zák.  č.  369/90  Zb.  o  obecnom zriadení  a  v  znení  zmien  a  doplnkov. 
Oprávnenia  iných  orgánov  podľa  osobitných  predpisov  nie  sú  týmto  nariadením 
dotknuté.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 21/1998  zo dňa 10.8. 1998.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Liskovej  dňa  3. marca 2009 uznesením č. 244 a nadobúda 
účinnosť dňom  19. marca 2009.

Ján   L a u k o 
starosta  obce


