
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Zlaté Moravce císlo 4/2010

ktorým sa vyhradzujú plochy na umiestnovanie predvolebných plagátov
pocas volebnej kampane k vol'bám do orgánov samosprávy obcí v roku 2010

Mesto Zlaté Moravce podla § 6 ods. 2 zákona SNR císlo 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov apodla § 30 ods. 10 zákona c. 346/1990 Zb. o volbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Zlaté Moravce toto
všeobecne záväzné nariadenie

Cl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (dalej "nariadenie") vyhradzuje plochy na umiestnovanie
predvolebných plagátov kandidujúcich politických strán alebo politických hnutí (d'alej len
"politická strana") a nezávislých kandidátov na verejných priestranstvách v meste Zlaté
Moravce pocas volebnej kampane pre volby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konat
v roku 2010 ( dalej "volebná kampan" a "volby").

2) Casom volebnej kampane sa na úcely tohto nariadenia rozumie obdobie zacínajúce 17 dní
a konciace 48 hodín pred zaciatkom volieb.

Cl. 2

Vyhradenie a oznacenie plôch na verejných priestranstvách

1) Pocas volebnej kampane sa kandidujúcim politickým stranám a nezávislým kandidátom
vyhradzujú na vylepovanie predvolebných plagátov tieto plochy v meste Zlaté Moravce:
- Ul.l.mája - 1 tabula medzi potravinami a pohostinstvom
- Bernolákova ul. - 1 tabula pred budovou s orientacným císlom 25
- Duklianska ul. - 1 betónová skruž pred SOV
- Hviezdoslavova ul. - 1 tabula pred bytovkou c.73 A, B, C
- Hviezdoslavova ul. - 1 tabula pri zastávke MHD (MŠ Žitavské nábrežie)
- Hviezdoslavova ul. - 1 betónová skruž medzi OD TEKOV a predajnou OBUV
- Kalinciakova ul. - 1 tabula oproti "slobodárni"
- Námestie hrdinov - 1 betónová skruž (SAD)
- Ul. Sama Chalúpku - 7 betónových skruží
- Továrenská ul. - 2 tabule pred DANFOSS-om
- Továrenská ul. - 1 betónová skruž pri Vecierke
- Ul. SNP - 1 tabula pri Gymnáziu Janka Krála
- Mojmírova ul. - 1 tabula oproti Klubu dôchodcov
- Stanicná ul. - 2 betónové skruže pred železnicnou stanicou

Mestská cast Chyzerovce :
- Chyzerovecká ul. - 2 betónové skruže pri hostinci Jamajka

Mestská cast Prílepy :
- Hlavná ulica - 2 betónové skruže pri hostinci - autobusová zastávka SAD
- Hlavná ulica - 1 tabula pri hostinci
Rozdelenie plôch jednotlivým kandidujúcim politickým stranám a nezávislým kandidátom
zodpovedá podla zásady rovnosti. Tieto plochy sa politickým stranám a nezávislým kandidátom



poskytujú bezodplatne.
2) Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti môžu na umiestnovanie predvolebných
plagátov pocas volebnej kampane využit aj svoje stále vývesné skrinky.

Cl. 3
Osobitná povinnost kandidujúcej politickej strany a nezávislých kandidátov

1) Umiestnenie predvolebných plagátov a údržbu plôch urcených na umiestnenie predvolebných
plagátov si pocas volebnej kampane zabezpecuje politická strana alebo nezávislí kandidáti.
2) Zakazuje sa umiestnovanie predvolebných plagátov v case volebnej kampane na iných
verejných priestranstvách mesta ako miestach vyhradených týmto VZN.
3) Kandidujúca politická strana a nezávislí kandidáti sú povinní v lehote do 5 dní od skoncenia
volebnej kampane odstránit svoje predvolebné plagáty z územia mesta Zlaté Moravce.

Cl. 4

Používanie mestského rozhlasu a inzercia v regionálnych novinách
1) Volebná kampan prostredníctvom mestského rozhlasu sa obmedzuje na vyhlasovanie mítingov
kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
2) Vyhlásenie mestským rozhlasom bude umožnené len cez pracovné dni a to pocas pracovných
hodín mestského úradu v Zlatých Moravciach za poplatok 1,65 €.
3) Inzercia v Tekovských novinách bude možná v zmysle inzertnej cenníkovej sadzby.

Cl. 5
Sankcie

1) Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podla zákona c. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona c. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov uložit v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky
33 € príslušníkmi Mestskej polície v Zlatých Moravciach.
3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže
primátorka mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložit pokutu do výšky 6 638 €.

Cl. 6
Záverecné ustanovenia

1) Týmto VZN sa ruší v celom rozsahu VZN c. 2/2006, ktorým sa vyhradzujú plochy na
umiestnovanie predvolebných plagátov pocas volebnej kampane k volbám do orgánov samosprávy
obcí

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na 53. zasadnutí Mestského
zastupitelstva v Zlatých Moravciach dna 27.10.2010 a nadobúda úcinnost 15-tym dnom
od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Serafina Ostrihonová, v. r.
primátorka mesta
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