Mesto Sereď

VZN č. 3/2009
o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane
na území mesta Sereď

Schválené MsZ: 21.04.2009
Účinnosť dňom: 06.05.2009

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na základe § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 24 ods. 13 zákona
NR SR č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, § 30 ods. 10 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
§ 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Zb.
o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov sa
uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta
Sereď.
Čl. 1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ) je vyhradiť miesta na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií ( ďalej len volebné plagáty)
počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov
samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov a do Európskeho parlamentu na území
mesta Sereď.1/
2. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie plagátov počas
kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky a kampane pred referendom. 2/

3. Volebnými plagátmi sa na účely tohto VZN rozumejú obrázkové a textové plagáty
propagujúce politickú stranu, politické hnutie, koalíciu politických strán a hnutí,
ich kandidátov, nezávislých kandidátov ( ďalej len kandidujúci subjekt ) kandidujúcich
vo voľbách alebo oznamy o konaní predvolebných zhromaždení.

Čl. 2
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
1. Na umiestňovanie volebných plagátov sú vyhradené :
- obojstranné informačné zariadenia na ul. M. R. Štefánika pri OD COOP Jednota,
ktoré budú umiestňované aktuálne podľa potreby pred jednotlivými volebnými
kampaňami v zmysle vyššie uvedených platných právnych predpisov.

Čl. 3
Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických
hnutí a nezávislému kandidátovi sa pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako veľká plocha
označená číslom. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
a Európskeho parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny
kandidujúceho subjektu zverejneného ústrednou volebnou komisiou.
V prípade volieb do orgánov samosprávy obcí číslo plochy zverejní Mestská volebná komisia
v Seredi a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov číslo plochy zverejní mesto na
základe žrebovania.
2.Plocha vymedzená v ods.1 tohto článku
kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.

na umiestňovanie volebných plagátov sa

3. Umiestňovanie volebných plagátov si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné
náklady.
4. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.
5. Na ostatných miestach verejného priestranstva a jeho zariadeniach je umiestňovanie
volebných plagátov zakázané.

Čl. 4
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva :
a/ hlavný kontrolór mesta

Čl. 5
Sankcie
Pri porušení tohto VZN je možné udeliť nasledujúce sankcie :
a) blokovú pokutu do výšky 33 eur fyzickej osobe udelenú príslušníkmi mestskej polície.3/
b) pokutu do výšky 6638 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
udelenú primátorom mesta. 4/

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 21.4.2009 a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. 3/2009 stráca platnosť VZN mesta č. 3/2004
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu.

Mgr. Vladimír Vranovič v. r.
primátor mesta

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1/ zákon SNR č. 333/2004 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zákon SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon
NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku a zákon NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho
parlamentu v znení neskorších predpisov.
2/ zákon NR SR č. 46/1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon SNR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov.
3/ § 13 ods. 2 a a § 84-88 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
4/ § 13 ods. 9 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

