Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Tvrdošín č. 2/2014
o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Tvrdošín
počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v zmysle ustanovenia § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej VZN)
§1
Základné ustanovenia
1. Volebné plagáty a iné nosiče informácií v zmysle tohto VZN sú všetky materiály používané v
rámci volebnej kampane, ktoré sú zamerané na podporu alebo slúžia na prospech kandidujúcej
politickej strany, hnutia, koalície alebo nezávislého kandidáta, ktorí vstupujú a zúčastňujú sa
volebnej kampane v rámci volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra
2014.
§2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste Tvrdošín sú určené na:
a) ulici Vojtaššákovej - pri Coop Jednota - prenosné zariadenia (valec)
b) sídlisku Medvedzie - pri Coop Jednota – prenosné zariadenia (valec)
2. Vylepovanie plagátov na plochy určené týmto VZN si zabezpečujú jednotlivé politické strany,
hnutia, koalície alebo nezávislí kandidáti.
3. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, hnutí,
koalícií a nezávislých kandidátov.
4. Volebná kampaň je časovo stanovená zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, začína dňom 29. októbra 2014 a končí 48 hodín
pred začatím volieb 12.novembra 2014.
5. Na území mesta Tvrdošín počas volebnej kampane je možné vylepovať na verejných
priestranstvách volebné plagáty iba na výlepných miestach určených týmto VZN.
6. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach na území mesta Tvrdošín ako určuje toto VZN
je zakázané.
7. Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (billboardy),
zvonku alebo zvnútra súkromných či súkromne užívaných objektov a objektov vo vlastníctve
právnických osôb sa toto VZN nevzťahuje.
§3
Podmienky vylepovania volebných plagátov
1. Každá politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislí kandidáti, ktorí budú v rámci volebnej
kampane vylepovať svoje volebné plagáty, sú povinní na výlepných miestach zabezpečiť zásadu
rovnosti všetkých kandidujúcich politických strán, hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov
zaregistrovaných do týchto volieb.
2. Každá politická strana, hnutie, koalícia a nezávislí kandidáti, ktorí v rámci volebnej kampane
vylepili svoje volebné plagáty, zabezpečia ich odstránenie najneskôr do 10-tich dní po skončení
volieb.
3. Poplatky za vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane jednotlivým politickým stranám,
hnutiam, koalíciám a nezávislým kandidátom nebudú mestom Tvrdošín vyrubené.
4. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

§4
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta, náčelník mestskej polície
a určení zamestnanci mesta.
2. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN môže mesto Tvrdošín právnickej osobe a fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá sa porušenia dopustila uložiť pokutu v zmysle ust.§ 13
ods. 9 a ods. 10 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Fyzickým osobám, ktoré sa dopustia porušenia ustanovení tohto VZN môže byť uložený sankčný
postih (pokuta) v konaní o priestupku v zmysle ust. § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Konaním o priestupku za porušenie tohto VZN nie sú dotknuté ustanovenia o sankciách a
náhradách škody podľa osobitných predpisov.
5. Uložené pokuty sú príjmom mesta Tvrdošín.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

v Tvrdošíne č. 28/2014 B1 zo dňa 14.08.2014.
2. Toto VZN nadobudne účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Tvrdošín
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