Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Želiezovce č.11/2009
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území Mesta
Želiezovce
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá a vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov
na území Mesta Želiezovce.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie ustanovuje plochy na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách pre
kandidujúce politické strany, hnutia a ich koalície, prípadne nezávislých kandidátov na území
Mesta Želiezovce počas volebnej kampane pri konaní volieb do orgánov Národnej rady SR,
samosprávy kraja, samosprávy obce, do Európskeho parlamentu a pri voľbách prezidenta SR.
Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie plagátov počas
kampane pred referendom.
§2
Vymedzenie pojmov

1) Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj
letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom
propagujú kandidujúci subjekt.

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

DRUHÁ HLAVA
MIESTA NA VYLEPOVANIE VOLEBÝCH PLAGÁTOV
A POVINNOSTI KANDIDUJÚCICH SUBJEKTOV
§3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1) Na vylepovanie volebných plagátov sa určujú nasledovné miesta
a) Ulica Mierová - voľné priestranstvo medzi objektmi, orientačné č. 3 až 39. (od
Cukráreň Páldy - po LIDL),
b) Oplotenie pred budovou na ul. Mierovej č. 1,
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c) Ulica Komenského od križovatky s ulicou Kpt. Nálepku smerom na Štúrovo, oplotenie
parku v dĺžke 150 m,
d) Ulica Mikulská od rodinného domu č. 3 po oplotenie PD Pohronie - pravá strana –
zelený pás,
e) V časti mesta Svodov - od predajne potravín súpisné číslo 169 po oplotenie
hospodárskeho dvora PD Pohronie, ľavá strana – zelený pás.
2) Rozdelenie plôch kandidujúcim subjektom zodpovedá zásade rovnosti.
3) Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených
plôch) v Meste Želiezovce nie je dovolené a zakladá v zmysle §47, odst.1, písm. d zákona
č. 372/90Zb. o priestupkoch, dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi VZN.
4) Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré
sú majetkom Mesta Želiezovce a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo
skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo
vlastníctve mesta.
5) Na objektoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, môže kandidujúci subjekt umiestňovať
volebné plagáty len po predchádzajúcom súhlase majiteľov objektov.
6) Plochy vymedzené na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytujú bezplatne.
§4
Osobitná povinnosť kandidujúceho subjektu

1) Umiestnenie volebných plagátov a údržbu plôch určených na umiestnenie volebných
plagátov počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci subjekt sám a na svoje
náklady.
2) Kandidujúci subjekt v lehote do 5 dní od skončenia volebnej kampane odstráni svoje
volebné plagáty z územia Mesta Želiezovce.
3) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

§5
Kontrola dodržiavania ustanovení
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN mesta priebežne vykonáva Mestská polícia
v Želiezovciach.
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TRETIA HLAVA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§6
Nadobudnutie účinnosti
1) VZN číslo 11/2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane na území mesta Želiezovce bolo schválené na zasadnutí MsZ v Želiezovciach
dňa 24.9.2009 a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 3/2006 schválené MsZ
v Želiezovciach dňa 26.10.2006.

Ing. arch..Pavel Bakonyi
primátor mesta

