NÁVRH

Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 Z.Z. o volebnej kampani a o doplnení zákona č.
85/2005 Z.z. o politických stranách s politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

/2019

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice
Článok 1
Účel nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vyhradiť

miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných
nosičov informácií (ďalej len „volebné plagáty“) na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
orgánov samosprávy obcí, voľby do orgánov samosprávnych krajov , voľby do
Európskeho parlamentu a voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta
Trenčianske Teplice , a to na princípe rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných

plagátov počas kampane pred referendom.
Článok 2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Verejným priestranstvom

a/ cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko, všetky verejnosti prístupné
pozemky v meste, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb,
b/ verejne prístupné miestnosti, budovy, stavby, ploty a ostatné objekty a
priestory viditeľné z verejných priestranstiev.
2. Plagátovou plochou - priestor na pevne zabudovanom zariadení určený na vylepovanie

plagátov.
3. Správcom plagátovej plochy sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá

preukázateľne spĺňa všetky zákonné podmienky pre nakladanie s plagátovou plochou
(ďalej len správca).

Článok 3
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií
1. Na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta

Trenčianske Teplice sa určujú vývesné skrinky, a to:
- na Ul. M. R. Štefánika v počte 3 skrinky 120 x 90 cm
- na Ul. Štvrť SNP /pri potravinách CBA/ v počte 3 skrinky 120 x 90 cm
- na Ul. Baračka v počte 1 skrinka 170 x 90 cm.
2. Plocha vymedzená v ods. l tohto článku na umiestňovanie volebných plagátov sa

kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne
3. Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.
4. Umiestňovanie

volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných,
reklamných a propagačných zariadeniach vo vlastníctve v správe iných subjektov nie
je ustanoveniami tohto VZN dotknuté.

5. Na ostatných miestach verejného priestranstva a jeho zariadeniach je umiestňovanie

volebných plagátov zakázané.
Článok 4
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politických strán

a politických hnutí, kandidátovi na prezidenta Slovenskej republiky a nezávislému
kandidátovi (ďalej len „kandidujúci subjekt“) sa pridelí v zmysle zásady rovnosti
rovnako veľká plocha, ktorá je označená číslom plochy na vylepovanie volebných
plagátov p tom, čo sa stane verejne známy počet zaregistrovaných kandidujúcich
subjektov, t.j. po zaregistrovaní kandidátnych listín a zverejnení zoznamu
kandidujúcich subjektov príslušným volebným orgánom.
2. Číslo plochy v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho

parlamentu je totožné s číslom zaregistrovanej listiny kandidujúceho subjektu
zverejneného štátnou komisiou. V prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky,
volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí sa číslo
plochy na umiestnenie volebných plagátov určí v závislosti od abecedného poradia
jednotlivých kandidujúcich subjektov.
3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na číselne označenú plochu,

ktorá mu bude vyhradená.
4. Vyhradená

plocha na umiestňovanie volebných plagátov je k dispozícii
zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až do skončenia volebnej kampane bez
ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na umiestnenie volebných plagátov
využije.

5. Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebných plagátov na

vyhradených plochách, ostane miesto určené pre tento kandidujúci subjekt prázdne.
Toto miesto nesmie obsadiť iný kandidát.
Článok 5
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú :

a) príslušníci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
b) poverení zamestnanci Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Článok 6
Sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú :
c) príslušníci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach
d) poverení zamestnanci Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti verejnému
poriadku a sankcionované podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov do výšky 33,-Eur.
3. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom môže byť kvalifikované podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako správny delikt
a sankcionované podľa § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov do výšky 6638,-Eur.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. ........./2019 bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa .................... a nadobúda účinnosť
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2014 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej
kampane na území mesta Trenčianske Teplice.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, v. r.
primátorka mesta

