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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sered c. 3 12004
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných
plagátov pocas volebnej kampane pre volby do Európskeho parlamentu,

ktoré sa uskutocnia dna 13. 6. 2004

Mestské zastupitelstvo v Seredi, v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g, zákona c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 19 ods. 7 zákona c. 331/2003
Z z. o volbách do Európskeho parlamentu sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :

§l

Úcel

Úcelom tohto všeobecne záväzného nariadeniaje vyhradit miesta na umiestnovanie
volebných plagátov a iných nosicov infonnácií politických strán alebo koalícií
kandidujúcich vo volbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutocnia dna 13. 6. 2004.

§2

Vymedzenie základných pojmov

1. Casom volebnej kampane sa rozumie 21 dní pred zaciatkom volieb 1t.j. 23. mája 20041
a koncí sa 48 hodín pred zaciatkom volieb 1t.j. 11.júna 2004 l.

2. Verejnými priestranstvami sa na úcely tohto nariadenia považujú všetky prístupné pozemky
na území mesta okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnim-
kou mesta alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

3. Plochami na vylepovanie plagátov sa rozumejú plochy na infonnacných zriadeniach
umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta, ktoré boli povolené mestom.

4. Volebnými plagátmi sa na úcely tohto nariadenia rozumejú obrázkové a textové plagáty
propagujúce politickú stanu alebo koalíciu,jej kandidátov kandidujúcich vo volbách do
Európskeho parlamentu alebo oznamy o konaní predvolebných zhromaždenÍ.

§3

Plochy na vylepovanie plagátov a iných nosicov informácií

1. Na vylepovanie plagátov v case volebnej kampane sú na území mesta Sered vyhradené
plochy na infonnacných zariadeniach na uliciach:

al 3 ks presklenných vitrín pri chodníku na ulici M. R. Štefánika pred
OD JEDNOTA
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bl betónové skruže umiestnené na území mesta Sered' na uliciach :
Železnicná / železnicná stanica /
Trnavská / Pohostinstvo /

Námestie Slobody /autobusové nástupište /
Šintavská / smer Camping /
Kúpelné námestie / parkovisko /
A. Hlinku /pri pekárni /
Dolnomajerská / COOP Jednota /
Dlhá /Pohostinstvo-Casíno/
Družstevná / obchodné stredisko /
Strednocepenská / obchodné stredisko /
Hornocepenská / obchodné stredisko /

2. Využívanie plôch na informacných zariadeniach vyhradených na vylepovanie plagátov
musí zodpovedat rovnosti politických strán alebo koalícií.

3. Vylepovanie plagátov na vyhradených plochách si zabezpecujú:
podla § 3 ods. l písm. al politické strany a koalície prostredníctvom
Domu kultúry
podla § 3 ods. l písm. b/ samostatne politické strany a koalície

§4

l. Na iných plochách ako je vymedzené v tomto všeobecne záväznom nariadení je
vylepovanie plagátov zakázané.

2. 48 hodín pre zacatím volieb a v den volieb je vylepovanie plagátov zakázané.

§5

Kontrola a sankcie

1.Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská
polícia Sered.

2. Primátor mesta môže za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia uložit
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000,- Sk
podla § 13 ods. 8 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sered bolo schválené Mestským zastupitel'stvom
v Seredi dna 20.4.2004 a nadobúda úcinnost 15. dnom od jeho vyvesenia na úradnej.tabu-
li mesta Sered.
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