VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
MESTA POLTÁR
č. 1 /2017

Mestské zastupiteľstvo v Poltári podľa zákona č. 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
vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Článok l.
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas konania
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do
Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí, na území mesta Poltár.
Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce dňom uverejnenia rozhodnutia
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končiace 48 hod. predo dňom
konania volieb.
Článok 2
l. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia,
chodník, námestie, parky, verejná zeleň a ostatné plochy prístupné verejnosti v meste
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, s výnimkou mesta,
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
2. Mestské zastupiteľstvo určuje kandidujúcim politickým stranám a nezávislým kandidátom
miesta na vylepovanie volebných plagátov nasledovné verejné priestranstvá:
a/ reklamné výlepné plochy pred KD, Fučíkova ul., sklárske sídlisko, pred bývalou
poliklinikou
b/ oplotenie parku popri štátnej ceste v Zelenom
c/ oplotenie pred kultúrnym domom v Slanej Lehote
3. Každá kandidujúca politická strana a nezávislí kandidáti na určených miestach v bode 2
písm. a/ až d/ môžu umiestniť volebné plagáty na základe písomnej požiadavky, ktorú si
uplatnia na mestskom úrade najneskôr deň pred začatím volebnej kampane.
4. Veľkosť vyhradenej plochy pre každú kandidujúcu politickú stranu, politické hnutie,
koalíciám politických strán a hnutí a nezávislého kandidáta /ďalej len „kandidujúci subjekt“/
určí obec tak, aby rozdelenie plôch zodpovedalo zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

-2Po vykonanej registrácii kandidujúcich subjektov sa pridelí v súlade so zásadami rovnosti
rovnako veľká plocha z vyhradených miest na verejných priestranstvách obce uvedených v čl.
2 ods. 2 VZN.
Vyhradené plochy na verejných priestranstvách, ktoré sú uvedené v čl. 2 ods. 2 VZN, na
umiestňovanie volebných plagátov sa poskytujú kandidujúcim subjektom bezodplatne.
Vyloženie volebných plagátov na miestach, ktoré sú vyhradené na tento účel, na pridelenú
plochu si každý kandidujúci subjekt zabezpečí na vlastné náklady.
Každý kandidujúci subjekt, ktorý zverejňuje svoje volebné plagáty v rámci volebnej kampane
na obcou vyhradených plochách, zodpovedá za obsah volebných plagátov.
5. Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej a určenej
plochy sa z a k a z u j e.
Osobitne je zakázané vylepovať volebné plagáty na :
- stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia
- zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom ako sú rozvodné skrine
elektrického, telekomunikačného a plynového vedenia , verejné telefónne búdky, verejná
zeleň, autobusové čakárne a pod.
6. Na volebnú kampaň nemožno využívať mestský rozhlas s výnimkou oznamovania miesta a
času konania predvolebných zhromaždení .
Článok 3
Povinnosti kandidujúcich politických strán
l. Kandidujúce politické strany a nezávislý kandidát sú povinné pred začatím volebnej
kampane /najneskôr 1 deň vopred/ oznámiť písomne na mestskom úrade požiadavku na
určenie miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov.
2. Kandidujúce politické strany a nezávislý kandidát sú povinní po uplynutí času volebnej
kampane odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy najneskôr do 3 dní po vyhlásení
volebných výsledkov na vlastné náklady.
3. V prípade, že kandidujúce politické strany a nezávislý kandidát nebudú postupovať
spôsobom uvedeným v bode 2 tohto článku, zabezpečí odstránenie plagátov mesto na náklady
príslušnej politickej strany, resp. nezávislého kandidáta.
Článok 4
Sankcie
l. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému
poriadku podľa § 48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2/ Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mesto
Poltár prostredníctvom orgánov obce.

-3Článok 5
Záverečné ustanovenie
l. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 10.7.2017
2. VZN nadobúda účinnosť dňom 10.7.2017
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