Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie
Č. 1/2009

o určení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej
kampane

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí v zmysle § 6 ods. 1 a §11,ods. 4 g zákona NR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Spišské Podhradie č.1/2009 o určení miesta na vylepovanie volebných
plagátov na území Mesta Spišské Podhradie.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba „nariadenie“) určuje miesta vylepovania volebných
plagátov politických strán, hnutí, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú
kampaň / ďalej len oprávnené subjekty/ na verejných priestranstvách v meste Spišské
Podhradie počas volebnej kampane týkajúcej sa volieb do Európskeho parlamentu,
prezidenta SR, do Národnej rady SR, do orgánov Prešovského samosprávneho kraja, do
orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda.
Čl. 2
Vyhradené miesta na vylepovanie plagátov
1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane je
možné vylepovať volebné plagáty iba na mestských informačných tabuliach v parku na
Mariánskom námestí a v Katúni.
2. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradené plochy sa
zakazuje.
3.
Čl. 3
Podmienky umiestnenia volebných plagátov
1. Mesto Spišské Podhradie, podľa tohto nariadenia, poskytuje oprávneným subjektom počas
volebnej kampane bezplatne miesto na mestských informačných tabuliach.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú jednotlivé oprávnené subjekty.
3. Využívanie mestských informačných tabúľ, podľa tohto nariadenia, musí zodpovedať
zásade rovnosti oprávnených subjektov.
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Čl. 4
Povinnosti oprávnených subjektov
4. Oprávnený subjekt je povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoj volebný
plagát z vyhradenej plochy.
5. V prípade, že oprávnený subjekt nebude postupovať spôsobom uvedeným v ods. 1,
zabezpečí Mesto Spišské Podhradie odstránenie volebného plagátu na náklady príslušného
oprávneného subjektu.
Čl. 5
Kontrola dodržiavania nariadenia
1. Kontrolou nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Spišskom
Podhradí
Čl. 6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je priestupkom proti verejnému poriadku podľa § 47
ods.1, písm. d, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a
páchateľovi zaň možno uložiť sankciu podľa §11 a nasledujúcich zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. V súlade s §13 ods. 9 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primátor mesta Spišské
Podhradie môže uložiť pokutu právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ak poruší toto nariadenie.
Čl. 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie
mesta Spišské Podhradie o určení miest a plôch na vylepovanie predvolebných plagátov
počas volebnej kampane zo dňa: 28.08.1998
2. Návrh tohto nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli
mesta a na internetovej adrese mesta dňa 1.4.2009.
3. Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto nariadení uznieslo dňa
16.04.2009 uznesením č. MZ – 3 – 9 – B – 4
4. Prijaté nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie dňa
21.04.2009
5. Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 07.05.2009

V Spišskom Podhradí, dňa 21.04.2009

Mgr. Jozef Bača
primátor mesta
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