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VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 24.05.2018
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Mesto Vrbové na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva v znení neskorších predpisov

v y d á v a
pre územie mesta Vrbové

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2018

o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do orgánov samosprávy mesta Vrbové

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2018
o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
do orgánov samosprávy mesta Vrbové
§1
Úvodné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Vrbové č. 7/2018 o vyhradení miest určených na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávy mesta Vrbové takto :
§2
Všeobecné ustanovenia
1)
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je pri zachovaní zásady rovnosti
kandidujúcich subjektov, vyhradiť miesta určené na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách mesta Vrbové v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávy mesta.
2)
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Vrbové (ďalej len VZN) o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do samosprávnych
orgánov mesta Vrbové a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
zaregistrovaných kandidujúcich subjektov. Zároveň sa stanovujú podmienky aj pre ďalšie
spôsoby vedenia volebnej kampane.
3)
Volebnú kampaň si jednotliví kandidáti a jednotlivé politické subjekty, ktoré
si zaregistrovali kandidačné listiny k samosprávnym voľbám (ďalej len „politické subjekty“),
zabezpečujú vo vlastnej réžii, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.

§3
Všeobecné podmienky kampane
1)
Umiestňovať volebné plagáty kandidujúcich subjektov počas volebnej kampane
na verejných priestranstvách je povolené len na miestach určených v §4 tohto všeobecne
záväzného nariadenia. Mimo vyhradených miest je umiestňovanie volebných plagátov
na verejnom priestranstve zakázané.
2)
Každý kandidujúci subjekt si umiestnenie a údržbu volebných plagátov zabezpečí sám
a na vlastné náklady.
3)

Mesto Vrbové nenesie zodpovednosť za obsah volebných plagátov.
4) Mesto Vrbové poskytuje vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov
na území mesta Vrbové počas volebnej kampane bezodplatne.
§4
Vyhradené miesta kampane

1) Mesto Vrbové v súlade so zákonom (rovnosť podmienok) jednotlivým politickým
subjektom bezplatne zabezpečí:
a) – priestor na vylepovacej ploche pred voľným pozemkom na Beňovského ulici medzi
domami súp. č. 453/68 a súp. č. 455/64;
– a priestor v mestských vitrínach na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Tieto vitríny budú
subjektom, ktoré ich majú od mesta Vrbové prepožičané v období volebnej kampane
odobraté.
b) Mesto Vrbové plochu rozdelí v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov a označí
číslami jednotlivých kandidátov na funkciu primátora mesta a číslami kandidátov
na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Vrbové.
c) Reálne rozdelenie vyhradených miest pre jednotlivých kandidátov na funkciu primátora
mesta Vrbové a na funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom mesto
Vrbové vykoná bezodkladne po uverejnení zoznamu zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do orgánov samosprávy mesta Vrbové.
d) Kandidát môže umiestniť svoj volebný plagát iba do príslušnej časti na miesto označené
jeho číslom. Vylepenie plagátu na vylepovacej ploche si žiadateľ zabezpečí sám.
Zverejnenie v mestskej vitríne si žiadateľ zabezpečí prostredníctvom Mestského úradu
vo Vrbovom. Plagáty určené na zverejnenie v mestskej vitríne doručené Mestskému
úradu Vrbové do 10.00 hod. budú zverejnené na vyhradenom mieste v mestskej vitríne
v ten istý pracovný deň, plagáty doručené po 10.00 hod. budú zverejnené najneskôr
v nasledujúci pracovný deň do 10.00 hod.
e) Miesto na zverejnenie plagátu bude kandidátovi k dispozícii až do skončenia volebnej
kampane bez ohľadu na to, či kandidát svoje právo na umiestnenie volebného plagátu
využije, alebo nie. Na toto miesto nie je možné umiestniť žiadny iný volebný plagát.
2) Za obsah volebnej agitácie, ako aj za následné odstránenie plagátov po skončení volebnej
kampane zodpovedá v plnej miere kandidát, resp. politický subjekt za ktorý kandidoval.

3) Oznamy o mítingoch jednotlivých kandidátov počas trvania zákonného termínu volebnej
kampane budú zverejňované aj prostredníctvom mestského rozhlasu – bezplatne. Tieto oznamy
však nesmú obsahovať prvky volebnej agitácie. Pre jedného kandidáta budú odvysielané
v obvyklom čase vysielania mestského rozhlasu najviac 4 oznamy. Písomnú predlohu
potvrdenú kandidátom treba predložiť na sekretariáte MsÚ vo Vrbovom.
5)
Pri organizovaní mítingov na mestskom priestranstve na nádvorí kúrie Mórica
Beňovského mesto Vrbové zabezpečí bezplatné elektrickú prípojku na ozvučovaciu aparatúru
(220V – 16A), prípadne nutné osvetlenie a to v rozsahu maximálne 120 minút. Na iných
verejných priestranstvách mesto nebude poskytovať jednotlivým kandidátom žiadne služby.
6)
Bezpečnostný dohľad na mítingoch politických subjektov, ktoré sú povinné zo zákona
ohlásiť konanie mítingu mestu Vrbové, si v plnej miere zabezpečuje konkrétny kandidát.
§5
Volebná kampaň v Hlase Vrbového
1)
Mestský dvojtýždenník „Hlas Vrbového“ zverejní volebnú agitáciu jednotlivých
kandidátov, ktorých zaregistrovala Mestská volebná komisia vo Vrbovom pre voľby
do Mestského zastupiteľstva Vrbové.
2)
O zverejnenie volebnej agitácie môžu požiadať kandidáti, ktorých zaregistrovala
Mestská volebná komisia pre voľby do Mestského zastupiteľstva Vrbové a na funkciu
primátora mesta. Žiadosť treba predložiť redakcii Hlasu Vrbového písomne, najlepšie
v digitálnej forme.
3)
Pre kandidátov na primátora mesta Vrbové je vyhradená v Hlase Vrbového plocha
½ tlačenej strany (vrátane hlavičky), t. j. cca jedna normalizovaná strojopisná strana, resp. 2000
znakov vrátane medzier. Je vhodné, aby kandidáti na primátora priložili aj portrétovú
fotografiu.
4)
Pre kandidátov na poslancov do Mestského zastupiteľstva Vrbové je v Hlase
Vrbového vyhradený priestor, na ktorom bude uverejnená fotografia kandidáta, číslo
na kandidátnej listine, meno a priezvisko, resp. titul, vek, povolanie a politická príslušnosť
(podľa kandidátnej listiny). Je potrebné, aby jednotlivé politické subjekty, resp. priamo
kandidáti, dodali redakcii portrétové fotografie kandidátov (môžu byť aj v digitálnej forme).
5)

Za obsah volebnej agitácie zodpovedá objednávateľ.

6)

Texty budú zverejnené v uvedenom rozsahu bezodplatne.

7)

Platenú reklamu obsahujúcu volebnú agitáciu Hlas Vrbového nebude uverejňovať.

8)
Až do volieb Hlas Vrbového nebude uverejňovať správy ani oznamy o agitačných
aktivitách jednotlivých kandidátov na funkciu primátora.
§6
Sankcie
Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže byť posúdené ako
priestupok podľa § 46 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
alebo ako správny delikt podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§7
Záverečné ustanovenia
1)
Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta
č. 7/2018 - k volebnej kampani pred voľbami do orgánov samosprávy mesta Vrbové sa
spravujú príslušnými slovenskými právnymi predpismi.
2)
Návrh tohto VZN č. 7/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní
pred rokovaním MsZ, na uplatnenie pripomienok k návrhu dňa 07.05.2018.
3)
VZN č. 7/2018 bolo schválené dňa 24.05.2018, uznesením MsZ č. 112/V/2018
a nadobudne účinnosť dňa 15.06.2018.

Vo Vrbovom dňa 25. 05. 2018

Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta

