Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá

č. 8/2015 – Nar.
O vymedzení miest na umiestnenie volebných plagátov.
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 3. 12. 2015, uznesením
č. 26 – XIII/2015 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné
nariadenie vydané v súlade s § 6 ods.2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a § 16 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene
a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov.
§1
Základné ustanovenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje umiestnenie volebných plagátov na
verejných priestranstvách (verejné priestranstvá na účely tohto nariadenia sú verejne
prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Stará Turá) v meste Stará Turá počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

(2)

Časom volebnej kampane, sa rozumie obdobie vymedzené príslušnými právnymi
normami1) , - volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

(3) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno
len na miestach vyhradených týmto nariadením.
§2
Vyhradená plocha na umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách
(1)
K zabezpečeniu zásad rovnosti kandidujúcich subjektov, počas volebnej kampane,
mesto zriadi a k tomuto účelu vymedzí plagátové plochy umiestnené na premostení potoka
Tŕstie (Topoleckého potoka) oproti priečeliu Domu služieb na ulici SNP č. 260/41.
(2) Plagátové plochy budú rozdelené na časti tak, aby tieto časti vyhradenej plochy zodpovedali
rovnosti
kandidujúcim politickým stranám, hnutiam, koalíciám, alebo nezávislým
kandidátom, až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín. Po
zverejní vyžrebovaných čísiel tak bude možné vyhradenú plochu rozdeliť rovnomerne
a označiť vyžrebovaným číslom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov. Až
potom možno plagátové plochy použiť.

(3) Jednotlivé časti plagátovej plochy môžu byť označené číslom, alebo názvom, ( napr.
číslom určeným Ústrednou volebnou komisiou, pripadajúcim na kandidujúci politický
subjekt, v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky) resp. menom kandidujúceho
subjektu a plagátová plocha bude označená nápisom VOĽBY. Takto označenú plagátovú
plochu môže na umiestnenie plagátov použiť iba totožný subjekt.
(4) Využívanie iných než vymedzených plôch na umiestnenie volebných plagátov na
verejných priestranstvách v Starej Turej ( § 2 nariadenia) okrem jeho miestnych častí (
Černochov vrch, Papraď, Topolecká, Súš ) sa zakazuje.
§3
Všeobecné ustanovenia
(1)

Za znečistenie verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo znečistenie
verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, ako aj za porušenie tohto nariadenia je
možno uložiť sankciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi2).

(2) Na odstránenie volebných plagátov umiestnených mimo plagátových plôch na verejných
priestranstvách, môže primátor mesta na podnet volebnej komisie vydať príkaz na ich
odstránenie pracovníkom Technických služieb mesta Stará Turá. Technické služby mesta
Stará Turá si môžu voči porušovateľom nariadenia, za odstránenie volebných plagátov
umiestnených na verejných priestranstvách, uplatniť náhradu škody v súlade s
osobitnými právnymi predpismi.
(3) Toto nariadenie sa týka výlučne verejných priestranstiev a nevymedzuje
vylepovanie plagátov na súkromných plochách a objektoch.

podmienky na

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom a možno ho sankcionovať
podľa osobitného predpisu3) .
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť všeobecne záväzné
nariadenie č.
3/2012 – Nar. o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu
referenda.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 3. 12. 2015, bolo
zverejnené na úradnej tabuli dňa 3. 12. 2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
vyhlásenia, t.j. dňa 18. 12. 2015.
V Starej Turej dňa 30. 10. 2015

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

Odkazy:
1) § 2 ods.2, zák. 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.
2) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 47, § 48.
3) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

