
Všeobecne záväzné nariadenie

Mestského zastupiteľstva Stará Turá

č.6/2001 – Nar.

O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov 
k vykonaniu referenda.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 13.11. 2001, uznesením č. 15 
– XIX/2001  schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie 
vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 
§ 23 ods.4 zák.č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, v znení neskorších 
predpisov,  § 27 zák.č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov,  § 30 ods.3, 
zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov a § 17  
zák.č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov. 

§ 1

Základné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vylepovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách1) v meste Stará Turá počas volebnej kampane, respektíve 
kampane pred referendom, ďalej len volebnej kampane.

2) Časom volebnej kampane,  sa rozumie obdobie vymedzené príslušnými právnymi 
normami2) .

3) Vylepovať volebné plagáty, alebo plagáty k vykonaniu referenda, ďalej len volebné 
plagáty,  na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len na miestach 
vyhradených týmto nariadením.

§ 2

Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov

1) K zabezpečeniu zásad rovnosti kandidujúcich subjektov, alebo subjektov vyjadrujúcich 
sa k referendu, mesto zriadi a k tomuto účelu vymedzí plagátovacie plochy umiestnené 
na nadokrytí Topoleckého potoka, oproti budove Obchodného domu. 

2) Jednotlivé plagátovácie plochy môžu byť označené názvom, (číslom určeným Ústrednou 
volebnou komisiou, pripadajúcim na kandidujúci politický subjekt, v prípade volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky) resp. menom kandidujúceho subjektu a označené 
nápisom VOĽBY, alebo REFERENDUM. Takto označené plagátovacie plochy môže na 
vylepovanie plagátov použiť iba totožný subjekt. 



3) Ostatné reklamné plagátovacie plochy v meste Stará Turá, ktoré nie sú presklenené, 
môžu používať k vylepovaniu volebných plagátov všetky politické strany a hnutia, alebo 
kandidujúce subjekty, pričom by sa mali riadiť zásadou poctivého predvolebného boja 
(nestrhávať a neprelepovať, nezalepiť celú plagátovaciu plochu na úkor ďalších 
politických subjektov, alebo inak si neznehodnocovať navzájom plagáty). Na týchto 
miestach sa povoľuje vylepovanie reklamných plagátov jednotlivo za každý propagujúci 
subjekt plošne maximálne do 1 m2. Používať viac ako 1 m2 je zakázané. 

4) Využívanie veľkých plagátovacích plôch na vylepovanie volebných plagátov počas 
volebnej kampane sa na území mesta Stará Turá zakazuje.

§ 3
Všeobecné ustanovenia

1) Využívanie iných než vymedzených plôch na vylepovanie volebných plagátov na 
verejných priestranstvách (§ 2 nariadenia) sa zakazuje. 

2) Za znečistenie verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo znečistenie 
verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, alebo reklamnými oznamami, 
resp. nápismi, ako aj za porušenie tohto nariadenia je  možno uložiť sankciu v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi3).  

3) Na odstránenie volebných plagátov umiestnených mimo určených plagátovacích plôch 
môže primátor mesta  vydať príkaz pracovníkom  Technoturu Stará Turá. Technotur si 
môže voči porušovateľom nariadenia, za odstránenie volebných plagátov umiestnených 
mimo určených plagátovacích plôch, uplatniť náhradu škody v súlade s právnymi 
predpismi. 

§ 4
Záverečné ustanovenia

1) Nadobudnutím účinnosti tohoto nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné                
č. 8/1998 – Nar. o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa . 
15.11. 2001 a nadobúda účinnosť pätnástim dňom od jeho zverejnenia, t.j. 1.12. 2001.

V Starej Turej dňa 14.11. 2001 

                                                                                Ing. Ján  K I Š Š

                                                                                  primátor mesta



Odkazy:

1) VZN č. 1/2001 – Nar. o miestnych poplatkoch
2) § 23 ods.1, zák.č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení 

neskorších predpisov, § 27, zák. č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych 
krajov, § 30 ods.1, zák.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, § 17, zák.č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení 
neskorších predpisov.

3) Zák. č. 372/1998 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 47, § 48.
                                                                                           
                                    


