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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURČIANSKE
TEPLICE
č. 8/2015 zo dňa 15. 12. 2015
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Turčianske
Teplice
Mesto Turčianske Teplice v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 16 zákona č. 181/2014
Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel vydania VZN
Účelom tohto VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Turčianske Teplice je vyhradiť
miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách mesta Turčianske Teplice počas volebnej kampane pre tieto voľby
a hlasovania:
a) voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
b) voľby do Európskeho parlamentu,
c) voľby do orgánov samosprávnych krajov,
d) voľby do orgánov samosprávy obcí.
Článok 2
Miesta vyhradené na umiestňovanie volebných plagátov
Miestami vyhradenými na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, orgánov
samosprávnych krajov, orgánov samosprávy obcí sú v súlade so zásadou rovnosti
kandidujúcich subjektov tieto voľne dostupné stále plagátové plochy v meste a v mestských
častiach na týchto miestach:
-

Hájska ulica (zastávka prímestských autobusových spojov – zvislá plocha a betónová
skruž)
Horné Rakovce (vjazd do obytnej zóny, parkovisko pri vjazde od Hájskej ulice a
betónová skruž na zastávke diaľkových autobusových spojov)
Ulica slobody (pri križovatke s Ulicou Pod Bôrom)
Dolná Štubňa (pri urbárskom dome na Štubnianskej ulici a plagátová plocha na Ulici
SNP)
Turčiansky Michal (pri autobusovej zastávke na Ulici SNP)
Diviaky (pri požiarnej zbrojnici na Matičnej ulici a pri predajni potravín na Ulici 1.
mája).
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Článok 3
Umiestňovanie volebných plagátov
Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov.
Umiestňovanie volebných plagátov mimo miest vyhradených týmto VZN je zakázané.
Umiestňovanie volebných plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a
propagačných zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe iných subjektov nie je
ustanoveniami tohto VZN dotknuté.
Článok 4
Kontrola a sankcie
Kontrolu dodržiavania tohto VZN je oprávnená vykonávať Mestská polícia Turčianske
Teplice.
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byť klasifikované 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.
Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou–
podnikateľom môže byť klasifikované 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 6 638 eur.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Turčianske Teplice č. 2/2009 o stanovení zásad prezentácie politických strán, politických
hnutí a nezávislých kandidátov a o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
politických subjektov vo volebnej kampani zo dňa 14. mája 2009 a Pokyn primátora na
zabezpečenie akcií v rámci prezentácie politických subjektov na verejných
priestranstvách a v priestoroch mesta Turčianske Teplice zo dňa 2. apríla 2009.
Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 154/2015 Platnosť
nadobúda dňom schválenia mestským zastupiteľstvom, t.j. dňom 15. 12. 2015. Účinnosť
nadobudne 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

V Turčianskych Tepliciach 15.12.2015

Mgr. Igor HUS
primátor

