VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 17/98

O vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov
(aj volebných) a iných tlačovín na úradných
a informačných tabuliach v obci Štrba
_____________________________________________

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa
27. 7. 1998, uz. č. 136/98 c.) s účinnosťou od 15. 8. 1998. Doplnené bolo Dodatkom č.
1/2010, zo dňa 4. 11. 2010, uz. č. 727/2010.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje postup pri vyvesovaní oznámení, informácií,
plagátov – vrátane volebných (ďalej len materiály) na úradných
a informačných tabuliach v obci Štrba, jej miestnej časti v Tatranskej
Štrbe a na Štrbskom Plese.
2. Vyvesovanie materiálov v úradných a informačných tabuliach sa
zabezpečuje prostredníctvom pracovníkov OcÚ v Štrbe a jeho vysunutých
pracovísk.
Článok 2
1. Plagátová plocha je tabuľa drevenej konštrukcie používaná na
vylepovanie plagátov, reklám, oznamov a pod. Táto plocha je prístupná
širokej verejnosti.
2. Informačná skrinka je uzavretá presklená tabuľa určená na vyvesovanie
verejných vyhlášok, oznámení miestneho šetrenia, informačných
materiálov, plagátov v rámci volebnej kampane a pod. prostredníctvom
pracovníkov obce.
3. Na úradných tabuliach sa vyvesujú všeobecne záväzné nariadenia obce,
oznámenia o konaní obecného zastupiteľstva a ďalšie informácie v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, verejné vyhlášky a oznámenia podľa osobitných predpisov,
oznámenia o zrušení trvalého pobytu, prípadne iné informácie podľa
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
Článok 3
1. Plagátové plochy drevenej konštrukcie sú umiestnené:
- v obci Štrba – na „Námestíčku“ – 1 ks (počas volieb)
- v miestnej časti Tatranská Štrba – 1 ks – pri novinovom stánku
2. Informačné skrinky presklené sú umiestnené:
- v obci Štrba – na budove kultúrneho domu – 1 ks
- v miestnej časti Tatranská Štrba – pred obecným úradom – 2 ks

3. Úradné tabule obce sú zriadené:
- v obci Štrba – v budove obecného úradu
- v obci Štrba – pri poštovom úrade
- v Tatranskej Štrbe – v budove obecného úradu
- na Štrbskom Plese – v priestoroch vysunutého pracoviska
4. Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek materiálov
zakázané.
Článok 4
1. Ak obec zistí nepovolené vylepovanie akýchkoľvek materiálov mimo
určených plôch, môže starosta obce uložiť fyzickej alebo právnickej
osobe pokutu v súlade s osobitnou právnou úpravou.
2. Odhliadnuc od skutočnosti, či pokuta bola alebo nebola uložená môže
obec iniciovať nariadenie o odstránení nežiadúcich vylepených
materiálov.
3. Dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenie vykonáva kontrolór
obce, resp. iné oprávnené osoby obce, ktorým to vyplýva z pracovnej
náplne.
Článok 5
1. Všeobecne záväzné nariadenie je v súlade so Štatútom obce, ktorý je
základnou organizačno-právnou normou obce.
2. Zmeny a doplnky VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 27. 7. 1998, uz.č. 163/98 c.)
prečíslované bolo na VZN č. 17 dňa 5.3. 2003.
4. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v dňoch 1.8. 1998 – 15.8. 1998
a účinnosť nadobúda dňom 15. 8. 1998.
5. Toto VZN bolo upravené Dodatkom č. 1/2010 zo dňa 4.11. 2010, uz. č.
727/2010.

Michal S ý k o r a
starosta obce

