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VZN mesta Štúrova č. 7/2017
o vyhradení plôch na umiestnenie volebných plagátov na území mesta
Štúrovo
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Štúrovo počas volebnej kampane
kandidujúcich subjektov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestnenie
volebných plagátov počas kampane pred referendom.
§2
Miesta na umiestnenie plagátov
Volebné plagáty a iné nosiče informácií je možné počas volebnej kampane umiestňovať len na
nasledovných mestom Štúrovo vyhradených plochách, na betónových kruhoch a na
informačných stojanoch s označením „VOĽBY“:
1. priestranstvo pred nákupným centrom Aquario,
2. priestranstvo pred COOP Jednota Terno Supermarket,
3. pred Železničnou stanicou Štúrovo,
4. pred budovou Mestského úradu Štúrovo,
5. priestranstvo pred LIDL,
6. priestranstvo pred „starou“ BILLOU na ulici Petőfiho.
§3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Volebné plagáty sa na miestach vyhradených v § 2 tohto VZN umiestnia v súlade so
zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Každý oprávnený subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane umiestňovať svoje volebné
plagáty a iné nosiče informácií, je povinný na informačných stojanoch dodržať zásadu rovnosti
všetkých oprávnených subjektov tak, ako to vyhradilo mesto.
(3) Kandidujúci subjekt nemôže prelepovaním znehodnocovať volebné plagáty iných
kandidujúcich subjektov.
(4) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie kandidujúci subjekt.

§4
Spoločné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na
plochách v súkromnom vlastníctve.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č.
372/90 Zb., o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Mestské zastupiteľstvo v Štúrove toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo uznesením
č. 108/2017 na svojom zasadnutí dňa 26.9.2017.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Štúrovo č. 10/2011 o vyhradení plôch na umiestnenie volebných
plagátov na území mesta Štúrovo.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia
vyvesením na úradnej tabuli mesta Štúrovo.
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