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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy
č. 1/2018

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 13. 09. 2018
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa 13. 09. 2018
Ukončenie pripomienkového konania dňa 24. 09. 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 24. 09.2018
uskutočnené dňa

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a MsZ schválený dňa 10. 10. 2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 16. 10. 2018
VZN nadobúda účinnosť dňa 31. 10. 2018
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Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti na základe § 11 ods. 4. písm. a) a g) zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2018 ktorým sa
vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných

plagátov počas volebnej kampane

Mesto Spišské Vlachy podľa § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 16
zákona 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 vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Spišské Vlachy

§ 1 Účel všeobecne záväzného nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,VZN“) mesta je vyhradiť miesta a
ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 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 na
území mesta Spišské Vlachy.

§ 2  Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

1. Vyhradzujú sa miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na pevne zabudovaných informačných paneloch na parkovisku pri
obchodom stredisku oproti kultúrnemu domu na Hviezdoslavovej ulici.

2. Na každom z vyhradených miest podľa odseku 1 sa pre každý kandidujúci subjekt vyhradí
plocha na umiestňovanie volebných plagátov.

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejného priestranstva, budovách a
zariadeniach v meste Spišské Vlachy je zakázané.

4. Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a
propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté.
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§ 3  Zásady pre umiestňovanie volebných plagátov

1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán a politických
hnutí a nezávislému kandidátovi (ďalej len ,,kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásad
rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom bezodkladne po jeho zverejnení určeným :

a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky žrebom Štátnou komisiou pre voľby
a kontrolu financovania politických strán pre zaregistrovanú kandidátnu listinu
kandidujúceho subjektu,

b) pre voľby do Európskeho parlamentu žrebom Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu
financovania politických strán pre zaregistrovanú kandidátnu listinu kandidujúceho
subjektu,

c) pre voľby do orgánov samosprávnych obcí sa určí v závislosti od abecedného poradia
jednotlivých kandidujúcich subjektov

d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa určí v závislosti od abecedného poradia
jednotlivých kandidujúcich subjektov

2. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu, ktorá
mu bola vyhradená.

3. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii zaregistrovaným
kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to, či
kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov využije.

4. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na
vyhradených plochách, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne. Toto
miesto nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.

5. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.

6. Akt umiestnenia volebných plagátov si zabezpečuje a výdavky s tým spojené uhrádza každý
kandidujúci subjekt sám pričom zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.

7. Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane sú povinné vylepené plagáty
odstrániť na vlastne náklady. Pokiaľ tak neurobia, plagáty budú odstránené na ich náklady.
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§ 4 Priestupky a sankcie

1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže byť fyzickej
osobe uložená pokuta až do výšky 33 Eur.

2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b ods. 1 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky 6 638 Eur.

§ 5 Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 ktorým sa vyhradzujú
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Spišských Vlachoch č. 402/VII/2018 zo dňa 10.10.2018.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.

4. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v
Spišských Vlachoch.

V Spišských Vlachoch 16.10.2018
Vypracoval: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik

Ľubomír Fifik

primátor


