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VZN č. 3/2015
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

na území mesta Čierna nad Tisou

Prerokované v Mestskej rade dňa 29.12.2015

Schválené uznesením MsZ č. 17/12/2015, dňa: 29.12.2015

Ruší: VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných  plagátov po čas
volebnej kampane, referenda alebo ľudového hlasovania na území mesta Čierna nad
Tisou

Návrh uznesenie: „ Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na 
vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou podľa 
predloženého návrhu.“

Vyvesené na Úradnej tabuli pred  schválením VZN od: 11.12.2015  do: 29.12.2015

Vyhlásene na úradnej tabuli po  schválení VZN od: 30.12.2015  do: …………………….

Poznámky:
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Spracoval: PhDr. Butkyová, Ing. Brázda
Predkladá: Ing. Marta Vozáriková Dátum vydania: 10.12.2015
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čierna nad Tisou  č. 3/2015
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  na území mesta

Čierna nad Tisou

Mestské zastupiteľstvo  v  Čiernej  nad Tisou  v  zmysle §16 zákona 181/2014 Z.  z.  o  volebnej
kampani  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  85/2005  Z.  z.  o  politických stranách  a  politických
hnutiach v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)    zákona  č.
369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  sa  u z n i e s  l o  na tomto
všeobecne záväznom nariadení   (ďalej len „VZN“).

§ 1
Úvodné ustanovenie

1.1 Týmto nariadením sa vyhradzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej  rady Slovenskej  republiky,  voľby do Európskeho parlamentu,
voľby  prezidenta  Slovenskej  republiky,  ľudového  hlasovania  o  odvolaní  prezidenta  Slovenskej
republiky,  voľby  do  orgánov  územnej  samosprávy  v  zmysle  zákona  č.  180/2014  Z.z.  o
podmienkach  výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  spôsob
vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len
„voľby“). 

§ 2
Vymedzenie pojmov

2.1 Za  kandidujúci  subjekt  sa  na  účely  tohto  VZN  rozumie  kandidujúci  politický  subjekt
(politická strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu
prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.

2.2 Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt. 

§ 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov

3.1 Kandidujúci  subjekt  môže  počas  volebnej  kampane  umiestňovať  volebné  plagáty  na
vyhradených miestach na verejných priestranstvách  mesta.

3.2 Na  umiestňovanie  volebných  plagátov  na  území  mesta  Čierna  nad  Tisou  sú  zriadené
vyhradené plochy nasledovne:  
             a)  ul. Námestie pionierov (pred MsÚ) – propagačný stĺp o ploche 6,5 m2,     
             b) ul. Hlavná (pred OD Jednota) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2,
             c) ul. Hlavná 112 (Dom služieb) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2,
             d) ul. Železničná (pred staničnou budovou) – propagačný stĺp o ploche 6,5 m2,
             e) ul. Obrancov mieru (bývalý hotel Úsvit) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2, 
             f) sídl. Družba (maloobchodné zariadenie) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2, 
             g) ul. Školská (budova ZŠ s VJS) - propagačný stĺp o ploche 6,5 m2, 
             h) úradná tabula – ul. Železničná o plocha 6 m2.         

3.3 Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách v meste je zakázané.

3.4 Na umiestňovanie  volebných plagátov  na  informačných  a  reklamných zariadeniach,  na
vonkajšej  alebo  vnútornej  strane   súkromných  či  súkromne  užívaných  objektov,  objektov  vo
vlastníctve právnických osôb  sa toto VZN nevzťahuje.
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§ 4
Zabezpečenie zásady rovnosti

4.1 Kandidujúce  politické  strany  a  koalície,  nezávislí  kandidáti  sú  povinní  pri  vylepovaní
plagátov  dodržiavať  zásadu  rovnosti  kandidujúcich  subjektov.  V  prípade  porušenia  týchto
princípov,  na  základe  oznámenia  primátorovi  mesta  sa  určia  veľkosti  plôch  pre  jednotlivé
kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov tak, aby zodpovedali zásadám rovnosti. 

§ 5
Vylepovanie plagátov a údržba plôch  ur čených na vylepovanie plagátov

5.1 Vylepovanie  a  údržbu  volebných  plagátov  počas  volebnej  kampane  na  plochách
vyhradených týmto VZN  zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje náklady.
5.2 Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

§ 6
Odstránenie plagátov

6.1   Odstránenie volebných plagátov zabezpečí  do 14 dní spoločnosť,  ktorá pre Mesto bude
zabezpečovať  čistotu  miestnych  komunikácií  a  verejných  priestranstiev  s  možnosťou  využitia
pracovníkov menších obecných služieb alebo aktivačnej činnosti. 

§ 7
Kontrola

7.1 Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonáva:
a) hlavný kontrolór mesta,
b) mestská polícia,
c) poslanci mestského zastupiteľstva.

§ 8
Sankcie

8.1 Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.

§ 9
Záverečné ustanovenia

9.1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom  v Čiernej nad Tisou  dňa 29.12.2015
uznesením číslo 17/12/2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia na úradnej tabuli
mesta Čierna nad Tisou.

9.2 Nadobudnutím    účinnosti  tohto  VZN  sa  ruší  VZN  č.  1/2014  o  vymedzení  miest  na
vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane, referenda alebo ľudového hlasovania
na území mesta Čierna nad Tisou.

Ing. Marta Vozáriková, v.r.
primátor mesta

Zverejnenie návrhu VZN na UT: 11.12.2015
Vyhlásenie VZN na UT: 30.12.2015  
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