Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na základe § 23 ods. 4 zák. SNR č. 80/1990 Zb. o
voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a § 30 ods. 10 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie
o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území
obce DANIŠOVCE
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri umiestňovaní a vylepovaní (ďalej len
„umiestňovanie“) plagátov a volebných plagátov ( ďalej len „plagátov“) a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Danišovce
(2) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia rozumieme miesta vymedzené v súlade
s osobitnou právnou úpravou a Všeobecne záväzným nariadením obce Danišovce o miestnych
poplatkoch ( č. 2 / 2002 )
(3) Vyhradená plocha na verejnom priestranstve musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich politických strán alebo koalícií (§ 23 ods. 4 zák. SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do
SNR v znení neskorších predpisov), resp. politických strán a nezávislých kandidátov. (§ 30 ods.
10 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov).
Okrem plôch a miest vymedzených v tomto všeobecne záväznom nariadení na
umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií nie je možné umiestňovať žiadne plagáty a
iné nosiče informácií.
Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií
Čl. 2
Všeobecné podmienky
Miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území obce Danišovce sa
vymedzujú nasledovne : - verejné priestranstvá
- vo verejne prístupných miestnostiach
- na budovách, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch
viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev
- na a vo vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy
Čl. 3
Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií
(1) Umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií je dovolené na miestach uvedených v
čl. 2 tohto nariadenia a to bez žiadosti.
(2) Obec zabezpečí, aby každé zo zhora uvedených miest zodpovedalo zásadám rovnosti a to
takým spôsobom, že rozdelí miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií
rovnomerne pre každý subjekt.

(3) Obec je povinná priebežne počas celej volebnej kampane skúmať z vlastnej iniciatívy, či
zhora uvedené podmienky sú rešpektované a dodržiavané.
Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude
sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Danišovciach.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach
dňa 15. 7. 2002.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 9. 8. 2002.

V Danišovciach dňa 19. 7. 2002
........................................
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 218/2004 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2004,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce o miestnych poplatkoch

Čl. 1
1) Dňom účinnosti nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii sa z platného VZN o miestnych poplatkoch vypúšťajú všetky články súvisiace s vyberaním
poplatku:
- zo vstupného,
- z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
- z reklamy
2) Poplatok za ubytovaciu kapacitu môže obec vyberať do 31.12.2004.
Čl. 2
Ak pred 01.05.2004 vznikla poplatková povinnosť k poplatku zo vstupného, poplatku z predaja
alkoholických a tabakových výrobkov a poplatku z reklamy, postupuje sa podľa VZN
a predpisov platných do 30.04.2004.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Danišovciach.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach
dňa 21.06.2004.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06.07.2004.
V Danišovciach, dňa 21.06.2004.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Obec Danišovce na základe ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a o školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov, vydáva pre územie obce
Danišovce toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2004,
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy obce Danišovce

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy pre žiakov vo veku
povinnej školskej dochádzky obce Danišovce, ktorá nezriadila základnú školu.
2. Žiaci vo veku povinnej školskej dochádzky budú navštevovať základnú školu v meste
Spišská Nová Ves na základe uzatvorenej dohody medzi mestom Spišská Nová Ves a obcou
Danišovce o spoločnom školskom obvode.
3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú dochádzku
žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.
Čl. 2
Spoločné ustanovenia
1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
2. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi
školy, do ktorej bol žiak prijatý.
3. Mesto, ktoré je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí zmenou
všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci
zrušenej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Danišovciach.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach
dňa 02.08.2004.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
V Danišovciach, dňa 03.08.2004.

Miroslav Výrostek
starosta obce

