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Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľké Kapušany č. 137/2017
o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane
na území mesta Veľké Kapušany
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 6 odsek 1 zákona
Slovenskej národnej rady 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 a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Čl. 1
Účel úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva za účelom
vyhradenia plôch a stanovenia podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obce
(ďalej len „volebná kampaň“) na území mesta Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“) alebo v
jeho častiach.
Čl. 2
Podmienky umiestňovania volebných plagátov
1) Umiestňovanie volebných plagátov (ďalej len „plagát“) je povolené len v čase volebnej
kampane na vyhradených plochách.
2) Kandidujúci subjekt je povinný mestu na určenom formulári (príloha č. 1 tohto
nariadenia) oznámiť zámer umiestnenia plagátu.
3) Umiestnenie plagátov kandidujúci subjekt zabezpečuje vo vlastnej réžii na vlastné
náklady, okrem vyhradených plôch uvedený v Čl. 3, odst. 2, písm. a) až d) tohto
nariadenia, kde umiestnenie dodaných plagátov zabezpečí Mestský úrad vo Veľkých
Kapušanoch (ďalej len „MsÚ“).
4) Údržbu a odstránenie plagátov do 14 dní po voľbách kandidujúci subjekt zabezpečuje vo
vlastnej réžii na vlastné náklady, okrem plôch uvedený v Čl. 3, odst. 2, písm. a) až d)
tohto nariadenia, kde odstránenie dodaných plagátov zabezpečí MsÚ. V prípade
neodstránenia v stanovenej lehote mesto plagát odstráni na náklady kandidujúceho
subjektu.
Čl. 3
Vyhradené miesta na umiestnenie volebných plagátov
1) Obec zabezpečí rovnosť kandidujúcich subjektov pri vyhradení plochy na umiestňovanie
volebných plagátov tak, že rozdelí plochu vyhradenú na umiestnenie volebných plagátov
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medzi všetky kandidujúce subjekty tak, že každému kandidujúcemu subjektu určí
rovnako veľkú plochu a vyhradené plochy označí číslami zoradenými vzostupne zľava
doprava podľa čísel kandidujúcich subjektov. Každému kandidujúcemu subjektu
vyhradí miesto označené číslom totožným s číslom kandidujúceho subjektu.
2) Mesto na umiestnenie plagátov určuje tieto plochy:
a) vývesná tabuľa obojstranná pri MsÚ, oproti úradnej tabuli mesta,
b) vývesná tabuľa obojstranná oproti MsÚ, na protiľahlej strane chodníka,
c) vývesná tabuľa pri Mestskom kultúrnom stredisku na námestí I. Dobóa,
d) vývesná tabuľa obojstranná pri Turistickom informačnom centre mesta,
e) kovový stojan - tabuľa v blízkosti križovatky pri vodojeme,
f) oplotenie futbalového ihriska – iba na vlastných tabuliach dočasne upevnených na
oplotení.
Čl. 4
Sankcia
Nedodržanie podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením bude
sankcionované v súlade s platnou právnou úpravou.
Čl. 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1)

Týmto nariadením sa v plnom rozsahu ruší „Všeobecne záväzné nariadenie č. 101/2010
o určení miest a podmienok na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov v meste
Veľké Kapušany počas volebnej kampane do NR SR, pri voľbe prezidenta SR, do VÚC, do
Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda“.

2) Toto nariadenie bolo schválené dňa 26.4.2017 Mestským zastupiteľstvom vo Veľkých
Kapušanoch a účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké
Kapušany, tj. 12.5.2017.
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primátor mesta

