Harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb
do Európskeho parlamentu
dňa 25. mája 2014

Obec - starosta obce
Úloha

Termín

1. Vypracovať organizačno-technické
na podmienky obce

zabezpečenie volieb
do 7. 3. 2014

2. Určiť zamestnancov zodpovedných
do 7. 3. 2014

za organizačno-technické zabezpečenie volieb
3. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti

do 4. 4. 2014

4. Vyhradiť všeobecne záväzným nariadením miesta
na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
vo volebnej kampani

do 14. 4. 2014

5. Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov
Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom
ustanovené podmienky
6. Zaslať ministerstvu vnútra údaje o občanoch iných
členských štátov Európskej únie zapísaných do zoznamu
voličov
7. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej
republiky, ktorý je podľa oznámenia ministerstva vnútra
zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej
únie
8. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

do 14. 4. 2014

do 17. 4. 2014

priebežne
do 19. 4. 2014

9. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

25. 4. 2014

10. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej
komisie

do 1. 5. 2014

11. Informovať voličov o
doručením oznámenia

čase a mieste konania volieb

12. Doručiť
voličom
zoznam
kandidátov
na zaregistrovaných kandidátnych listinách

do 4. 5. 2014
uvedených
do 4. 5. 2014

13. Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií

do 16. 5. 2014

14. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným
zariadením a pomôckami

do 23. 5. 2014

15. Vydávať voličské preukazy a viesť o tom evidenciu

od 24. 4. 2014
do 22. 5. 2014

16. Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovým
najneskôr 2 hodiny
volebným komisiám
pred začatím hlasovania
17. Doručiť hlasovacie lístky, zápisnice a obálky okrskovým
volebným komisiám
18. Prevziať do úschovy volebné dokumenty od okrskových
volebných komisií

najneskôr v deň volieb
do 26. 5. 2014

VZN obce Semerovo
o vylepovaní plagátov, o určení plagátovacích plôch počas volebnej kampane volieb do NR
SR, do orgánov samosprávnych krajov, volieb do samosprávy obce, voľbách do Európskeho
parlamentu, voľbách Prezidenta SR a informačných plagátoch v obci Semerovo
Obec Semerovo podľa ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v úplnom znení zákona NR SR č. 612/2002 Z. z. v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g/ cit. zákona
ako aj v zmysle ustanovení § 23 zákona NR SR č.187/98 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. SNR č.80/90
Zb. o voľbách do SNR, resp. ustanovení § 30 zák. SNR č.346/90 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a zákona č. 331/2003 Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane a iných informačných plagátoch
v katastrálnom území obce možno len na verejných priestranstvách, vymedzených týmto všeobecne záväzným
nariadením.

Na tento účel sa vymedzujú plochy len na plechových častiach
autobusových zastávok:
1./ autobusová zastávka pri OcÚ

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

2./ autobusová zastávka oproti OcÚ

LEPENIER PLAGÁTOV

len na plech 4 m2

3./ autobusová zastávka smerom na obec Čechy 2 m2
4./ autobusová zastávka pri a pred ZŠ len na plech 8 m2
5./ autobusová zastávka pri AGROSPOLE 4 m2
6./autobusová zastávka osada Červený majer
7./autobusová zastávka Semerovo „Kríž“

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV

8./ autobusová zastávka Semerovo „Surovina“ ZÁKAZ LEPENIA PLAGÁTOV
Čl. 2

Kandidujúce politické strany, hnutia, kandidáti na voľbu prezidenta SR, VÚC, OZ, Európskeho
parlamentu, organizátori a odporcovia referenda sú povinné oznámiť obci, ak si uplatňujú nárok
na vylepovanie svojich volebných plagátov v obci. Kandidujúce politické strany, hnutia, kandidáti
na voľbu prezidenta SR, VÚC, OZ, Európskeho parlamentu, organizátori a odporcovia referenda
sú povinní dodržať rovnosť využívaných plôch na svoju kampaň.
Čl. 3
1/ Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú pracovníčky obce a hlavná kontrolórka.
2/ Starosta obce môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov právnickej osobe
pokutu do výšky 3. 300 Eur.
3/ Pri porušení nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 33 Eur.
4/ Pokuta je príjmom obce.
Čl. 4

VZN obce Semerovo je účinné dňom 28. 9. 2013.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto sa ruší VZN č. VI./6/2011 –A – 4 z 10. 12. 2011.
Imrich Hrabovský, starosta obce v. r.
VZN podpísané 14. 9. 2013
Za schválenie VZN obce SEMEROVO O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov h l a s o v a l i :
Marián Kasák, Marián Kečkéš, Marek Lisický, Daniela Litavská, PaedDr. Janka Mičeková,
Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. Marek Vetter
- VZN schválené VZN zverejnené : 20. 8. 2013 k návrhu neboli vznesené pripomienky
schválené : 13. 9. 2013
účinné
: 28. 9. 2013
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