MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Svätý Jur
č. 2 / 2018
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta
Svätý Jur
Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 toto Všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje 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 samosprávnych obcí.
2. Vyhradená plocha zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany,
politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov a tretích
strán podľa § 8, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti,
cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.
2. Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín pred dňom konania volieb.
3. Za volebný plagát sa pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia považujú
tlačené alebo písané materiály, aj letáky, oznamy, prospekty, alebo iné materiály, ktoré
svojim obsahom propaguje vo voľbách kandidujúci subjekt.
Článok 3
Určenie miestnych výlepových plôch
1. Miesta na umiestnenie volebných plagátov a iných informačných materiálov na
verejných priestranstvách určuje ako plagátovú plochu valcovej betónovej konštrukcie,
ktoré sa nachádzajú na uliciach:
a) Dr. Kautza (pri kostole),
b) Prostredná (pri bývalom kine),
c) Horné predmestie (oproti AINOVE),
d) Krajinská cesta (oproti vieche),

e) Dukelská (pri obchodnom centre),
f) Staničná (pri stanici),
g) Pri štadióne (pri obchode).
2. Mimo týchto vymedzených plôch je vylepovanie akýchkoľvek materiálov zakázané.
Článok 4
Spoločné ustanovenia
1. Vyhradená plocha na umiestnenie volebných plagátov musí zodpovedať zásadám
rovnosti a vyhradená plocha bude rozdelená v rovnakom pomere pre všetky
kandidujúce subjekty.
2. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci
subjekt sám a na vlastné náklady.
3. Počas volebnej kampane možno vylepovať plagáty na verejných priestranstvách len na
miestach vyhradených, v súlade s čl. 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
4. Zakazuje sa poškodzovanie a prelepovanie iných subjektov.
Článok 5
Sankcie
1. Porušenie povinnosti uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- Euro.
3. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1. sú príjmom mesta Svätý Jur.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) pracovníci MsÚ
b) mestská polícia
c) poslanci mestského zastupiteľstva
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.
3. Týmto sa ruší VZN č. 4/1998 o určení miest na vylepovanie volebných a iných
plagátov.

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta
Návrh pred schválením bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk
odo dňa: 2. 3. 2018
do dňa: 20. 3. 2018
VZN po schválení Mestským zastupiteľstvom bolo zverejnené na úradnej tabuli
a www.svatyjur.sk
odo dňa: 22. 3. 2018
do dňa: trvá
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