
                            Všeobecne závazné nariadenie mesta Senec, ktorým  
                           sa ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov  
                                       v meste Senec  počas volebnej kampane. 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Senec na svojom zasadnutí dňa  15.4.2004  uznesením č. 28/2004 
v zmysle § 6 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa 
uznieslo na tomto 

 

                                            všeobecne závaznom nariadení: 

                                                                Článok l 
                                                          Účel nariadenia 
 
Toto všeobecne závazné nariadenie ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov 
v meste Senec počas volebnej kampane volieb do: 
-  NR SR, 
-  komunálnych volieb,  
- Európskeho parlamentu  
- orgánov samosprávnych krajov a  
- prezidentských volieb                                            
 
                                                                  Článok 2 
                                           Miesto na vylepovanie volebných plagátov 
 
1. Počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné platáty len na: 
mestských informačných   stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených  na    
Námestí l. mája. 
2. Každej kandidujúcej politickej strane alebo koalícii a nezávislému kandidátovi bude 
pridelená plocha na mestskom informačnom stojane  označená číslom podľa žrebu  alebo 
skratkou príslušnej politickej strany alebo koalícii a nezávislého kandidáta. 
3. Na iných  výlepových plochách je zakázané vylepovať volebné plagáty s výnimkou 
plagátov na oznámenie konania zhromaždení.    
 
 
                                                                      Článok 3 
                                       Vylepovacia činnosť a údržba vylepovacích plôch 
 
1. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch počas volebnej kampane na 
určenej ploche na informačnom stojane si zaisťuje politická strana  alebo koalícia a nezávislý 
kandidát sám na vlastné náklady. 
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú politické strany alebo koalície a 
nezávislí kandidáti.           
3. Každá politická strana alebo koalícia a nezávislý kandidát je povinný odstrániť volebné 
plagáty po skončení volebnej kampane. 



 
                                                                Článok 4 
                                            Kontrola dodržiavania ustanovení 
 
l.      Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú: 
        a/ poslanci MsZ Senec, 
        b/ Mestská polícia Sene a 
        c/ zamestnanci MsÚ. 
2.     Zistené porušenia ustanovení tohto VZN oznamujú všetci Mestskej polícii  Senec 
 
 
                                                               Článok 5 
 
1.      Za nedodržanie tohto VZN o vylepovaní plagátov bude v zmysle § 47 zákona  SNR  
č. 372/1990 Zb.   o priestupkoch uložená pokuta do výšky 1.000,- Sk a to aj opakovane 
vylepovateľovi - súkromnej osobe, súkromnému podnikateľovi a organizácii, pre ktorého bol 
plagát vylepený. 
 2.      Za porušenie tohto VZN môže primátor mesta v zmysle zákona č.  369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 200.000,- Sk 
                                                                
 
                                                              Článok 6 
                                                Záverečné ustanovenie 
 
1/       Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 28/04 zo dňa 15.4.2004. 
2/       Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ing. Karol Kvál 
                                                                                                                   primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 23.4.2004 
 
Zvesené dňa: 11.5.2004 
 
 
 
 
 
 


