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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú podmienky
a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Sečovce
Článok 1
Účel a predmet nariadenia
Toto nariadenie určuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
2.1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie politický subjekt (politická strana alebo
hnutie alebo ich koalícia) a kandidujúci jednotlivec.
2.2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály formátu (formát sa určí dodatočne podľa počtu
kandidujúcich subjektov), ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.
Článok 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
3.1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty v chránených
vitrínach pri bývalej Knižnici na Obchodnej ulici, určených osobitne pre tento účel.
3.2.Po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín bude vyhradená plocha
rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov. Rozdelené plochy budú číselne
označené, pričom kandidujúca politická strana umiestni svoj volebný plagát na plochu označenú
číslom zhodujúcim sa vyžrebovaným číslom určeným jej kandidátnej listine. Takto vyhradená
plocha bude k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do skončenia volebnej kampane,
bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt právo na umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie.
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V prípade, ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu
na vyhradenej ploche na verejnom priestranstve, ostane miesto na umiestnenie volebného plagátu
pre daný kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných
plagátov iných kandidujúcich subjektov.
3.3.Vylepovanie volených plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradenej plochy
uvedenej v ods. 3.1. tohto článku) nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči
porušovateľovi tohto VZN.
3.4.Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na brány domov a steny budov, ktoré sú
majetkom alebo v správe mesta a to aj v prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky
určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
3.5.Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (bilboardy)
zvonka alebo zvnútra súkromných či súkromne užívaných objektov, objektov vo vlastníctve
právnických osôb (okrem objektov uvedených v ods. 3.4.) sa toto VZN nevzťahuje.
3.6.Plocha vymedzená v ods. 3.1. tohto článku na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim
subjektom poskytuje bezplatne.
Článok 4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených
na vylepovanie plagátov
4.1.Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených
na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu,
a ide na jeho náklady.
4.2.Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
4.3.Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov
a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
Článok 5
Dodržanie nariadenia a sankcie
5.1.Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné kandidujúce subjekty.
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5.2.Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 odst. 2 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.
Článok 6
Kontrola dodržiavania ustanovení
6.1.Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú :
a) zamestnanci mestského úradu
b) poslanci mestského zastupiteľstva
6.2.Zistené porušenia ustanovení sa oznamujú mestskému úradu.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na zasadnutí dňa xxx
xxx/2015.

uznesením č.

6.5. VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
6.6. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2006 zo dňa 27.9.2006.
MVDr. Jozef Gamrát,
primátor mesta
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