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Dodatok č. 1

k Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  č. 2/2017
o  umiestňovaní  volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  2/2017 o   umiestňovaní  volebných plagátov na verejných 
priestranstvách na území obce Tvrdošovce, schválené Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa 
10.08.2017, uznesením č. 25/10082017 písm. E bod 1/ sa mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie
volebných  plagátov  na  verejných  priestranstvách  obce  Tvrdošovce (ďalej  len  "obec")  počas 
volebnej  kampane  pre  voľby  do  Národnej  rady  Slovenskej  republiky,  voľby  do  Európskeho 
parlamentu,  voľby  do  orgánov  samosprávnych  krajov  a   voľby  do  orgánov  samosprávy  obcí 
kandidujúcimi subjektmi. 

 
sa mení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  určuje  miesta  a  ustanovuje  podmienky  na 
umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách  obce Tvrdošovce (ďalej len 
"obec") počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do 
Európskeho  parlamentu,  voľby  prezidenta  Slovenskej  republiky,  voľby  do  orgánov 
samosprávnych krajov a  voľby do orgánov samosprávy obcí kandidujúcimi subjektmi. 

Ostatné  časti  pôvodného  VZN  č.  2/2017  o   umiestňovaní   volebných  plagátov  na  verejných 
priestranstvách na území obce Tvrdošovce  ostávajú nezmenené a platné.
Dodatok  č.  1  k Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  č.  2/2017  o   umiestňovaní   volebných 
plagátov  na  verejných  priestranstvách  na  území  obce  Tvrdošovce  bol  schválený   Obecným 
zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa   28.03.2019  uznesením č. 3/28032019 písm. A bod 2.

                

   Ing. Marián Tóth, MBA
                      starosta obce


