Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 69/2009 o plagátových plochách
v predvolebnom období

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

Účelom tohto VZN je vymedziť plochy na verejných priestranstvách v meste Leopoldov
k umiestňovaniu volebných plagátov v čase volebnej kampane tak, aby vyhradená plocha
zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií
a nezávislých kandidátov.

Čl. 2
Základné pojmy
1.

2.

3.

4.

5.

Za verejné priestranstvá pre účely tohto VZN sa považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému
užívaniu zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä: miestne komunikácie, ulice, chodníky,
námestie, park, parkoviská, verejná zeleň, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému
užívaniu, ako aj ostatné verejnosti prístupné účelové zariadenia.
Verejnoprospešným zariadením sa pre účely tohto VZN rozumejú všetky zariadenia alebo súčasti
týchto zariadení, slúžiace občanom, sú to najmä: autobusové zastávky a ich súčasti, stĺpy a kryty
verejného osvetlenia, všetky druhy smetných nádob, vývesné a informačné tabule, dopravné
značky, zábradlia a ich súčasti, stĺpy elektrického vedenia.
Volebná kampaň (ďalej len kampaň) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne
ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej
strany, hnutia alebo nezávislého kandidáta.
Voľbami sa pre účely tohto VZN rozumejú voľby:
- do samosprávnych orgánov obcí a miest v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov
- do Národnej rady Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 333/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov
- prezidenta SR v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov
- do Európskeho parlamentu v súlade so zákonom č. 331/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov
- do orgánov samosprávnych krajov v súlade so zákonom č. 303/2001 Z.z. v znení neskorších
predpisov
Volebnými plagátmi sa rozumejú všetky materiály propagujúce konkrétnu politickú stranu,
hnutie, koalíciu alebo nezávislého kandidáta vrátane materiálov k referendu.

Čl. 3
Vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov

1

1.

2.

3.
4.

Na účely volebnej propagácie k voľbám, formou vylepovania plagátov na verejných
priestranstvách je možné použiť len plochy na to určené. Určenými plagátovými plochami na
území mesta Leopoldov sú:
a) plagátová plocha ma Murgašovej ulici (pri prevádzke Dušana Slováka – S.D.T.)
b) plagátová plocha na Nám. sv. Ignáca (pri autobusovej zastávke)
c) plagátová plocha na Nám. sv. Ignáca (pred predajňou Hamo)
d) plagátová plocha na Piešťanskej ceste (pred kinom Osveta)
e) plagátový stĺp na Nám. sv. Ignáca
Mesto môže výhradne pre účely volebnej kampane použiť aj iné dočasné plagátové plochy
prípadne i ďalšie plagátové zariadenia umiestnené na verejnom priestranstve za podmienky, že
vyhradená plocha bude zodpovedať rovnosti všetkých kandidujúcich politických strán,
politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov.
VZN sa netýka plagátových plôch na pojazdných zariadeniach slúžiacich na krátkodobú
propagáciu jednotlivých politických subjektov, koalícií a nezávislých kandidátov.
Na ostatných verejných priestranstvách či verejnoprospešných zariadeniach na území mesta je
vylepovanie predvolebných plagátov zakázané.
Čl. 4
Priestupky

1.

2.

V zmysle tohto VZN je priestupkom:
a) Vylepovanie plagátov mimo miest na to určených v Čl. 3 ods. 1 tohto VZN
b) Poškodzovanie, odstraňovanie a prelepovanie plagátov iného politického subjektu
c) Vylepovanie plagátov v čase moratória
Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta uložiť pokutu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenia

1.
2.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť VZN č. 26/98
o plagátovacích plochách v predvolebnom období.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Leopoldove dňa 11.05.2009 nariadením č. 1 a nadobudlo účinnosť dňa 26.05.2009

............................................
JUDr. Milan Gavorník
Vyvesené: 12.05.2009
Zvesené: 26.05.2009
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