OBEC Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice

Obecné zastupiteľstvo v Joviciach na základe ustanovenia § 6, odst.1 a § 4 odst.3 písm.
h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Jovice
č. 2 / 2010
o zverejňovaní a vylepovaní plagátov

§1
Základné ustanovenia
Nariadenie určuje plagátové plochy na vylepovanie plagátov.
§2
Základné pojmy
Plagátová plocha je označenie pre reklamné a predvolebné plagáty.
§3
Umiestnenie plagátovej plochy
Plagátová plocha je umiestnená na Hlavnej ulici pri Köpüs zákrute a pred potravinami BFZ .
/ Tabule oznamy / Vylepovanie plagátov je bezplatné.
§4
Obmedzenia
Plagáty vylepované v obci nesmú obsahovať propagáciu odporujúcu Ústave, platným
zákonom a právnym normám ( napr. propagáciu pornografie, násilia, fašizmu, rasovej
a národnej neznášanlivosti, požívanie alkoholických nápojov, užívanie drog, resp. iných
návykových látok a fajčenie ).

§5
Postihy
1. Je zakázané lepiť plagáty mimo určených plagátových plôch.
2. Za nedodržanie tohto nariadenia o vylepovaní plagátov s informatívnym , reklamným
a komerčným obsahom bude v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
uložená pokuta do výšky 33,- € a to aj opakovane vylepovateľovi, pre ktorého bol plagát
vylepený.
3. Za poškodzovanie plagátov vylepených na plagátových plochách bude páchateľom tohto
činu udelená pokuta vo výške 33,- €.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa
25.03.2010 uznesením č. 12/2010.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26.03.2010.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Joviciach.

V Joviciach, dňa 26.03.2010

František Barci
starosta obce

PRÍLOHA

Prehľad vylepovacích plôch v obci Jovice
Vylepovacie plochy sú umiestnené na území obce podľa nasledovného rozpisu:

1. Ulica Hlavná – pri Köpüs zákrute
2. Pred potravinami BFZ TRIO s.r.o.
3. Pred Obecným úradom
SPOLU:

V Joviciach, dňa 26.03.2010

1 ks
1 ks
1 ks
3 ks

