Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň
č. 41/2005 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane.

Mesto Modrý Kameň podľa § 6 a § 11, odst. 4, písm. g/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a podľa § 30 ods. 10 Zákona SNR č.
346/1990 Zb. a jeho ďalších zmien a doplnkov o voľbách do orgánov samosprávnych obcí, a
nariadení vydaných k voľbám do samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu a pri
vyhlásení referenda

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie
plagátov v čase volebnej kampane

§1
VZN mesta č. 41/2005 upravuje postup kandidujúcich politických strán a hnutí pri
vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta v čase volebnej
kampane.

§2
Určenie plôch na vylepovanie plagátov.
1. Mesto určuje kandidujúcim politickým stranám, hnutiam a nezávislým kandidátom na
vylepovanie volebných plagátov tieto vývesné miesta:
a. betónové stĺpové pútače:
parkovisko pred mestským úradom
ulica Zámocká (pri farskom úrade)
ulica Poľná (pri ZŠ s MŠ horná škola)
ulica Prše (križovatka)
b. priestor autobusovej čakárne v ulici Riečky
c. vo výkladoch obchodov po dohode s majiteľmi obchodných prevádzok
2. Veľkosť vyhradenej plochy pre každú politickú stranu, hnutie alebo nezávislého
kandidáta určí mesto na zásade rovnosti a na základe uplatnenej požiadavky politickej
strany, hnutia alebo nezávislého kandidáta najneskôr deň pred začatím volebnej
kampane.
3. Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej a určenej
plochy sa zakazuje.
4. Na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania
konania volebných zhromaždení.

§3
Povinnosti kandidujúcej politickej strany, hnutia a nezávislého kandidáta.
1. Kandidujúca politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát uchádzajúci sa
o umiestnenie volebných plagátov na vyhradených plochách je povinný pred začatím
volebnej kampane (najneskôr deň vopred) oznámiť na Mestskom úrade v Modrom
Kameni požiadavku na určenie miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov.
2. Kandidujúca politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát je povinný po uplynutí
času volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy do 14
dní, ak zákon neurčuje inak.
3. V prípade, že kandidujúca strana, hnutie alebo nezávislý kandidát nebude postupovať
spôsobom uvedeným v § 3 odst. 2 zabezpečí mesto odstránenie volebných plagátov na
náklady príslušnej politickej strany, hnutia a nezávislého kandidáta.

§4
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 48
Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická alebo fyzická
osoba možno uložiť pokutu do výšky 1.000, - Sk.

§5
Zrušenie ustanovenia
1. Ruší sa VZN mesta č. 32/2002, ktoré bolo prijaté a schválené na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 17.09.2002 uznesením č. 51/2002.

§6
Účinnosť
1. VZN mesta č. 41/2005 bolo prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa
27.10.2005 uznesením č. 52/2005 a účinnosť nadobudlo dňom 12.11.2005

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta
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