VŠEOBECNE ZÁVAZNE NARIADENIE
mesta Kežmarok zo dňa 4. mája 1999 o vylepovaní volebných plagátov
č. 2/1999
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
záväzné nariadenie č. 2/1999 o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov na
území Mesta Kežmarok.
Čl. l.
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/ určuje miesta vylepovania
volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Kežmarok počas volebnej
kampane týkajúcej sa volieb do Národnej rady SR, orgánov samosprávy a voľby
prezidenta SR.
Čl. ll.
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Kandidujúce politické strany alebo politické hnutia /ďalej len politická strana/
alebo ich koalície, resp. každý kandidát na funkciu prezidenta môže počas volebnej
kampane vylepovať volebné plagáty na verejnom priestranstve mesta Kežmarok len
na paneloch, ktoré tam za tým účelom Mesto Kežmarok umiestni.
2. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v
meste je neprístupné.
3. Neprípustné je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov a steny budov, ktoré
sú majetkom alebo v správe mesta a to aj v tom prípade, ak sú na nich umiestnené
tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov,
s výminkou stálych skriniek politických strán a hnutí.
Čl. lll.
Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Mesto pripraví miesta /panely, tabule, .../ na vylepovanie volebných plagátov podľa počtu zaregistrovaných politických strán a ich koalícií, resp. kandidátov na
funkciu prezidenta.
2. Politické strany a politické hnutia, ktoré sú zastúpené v NR SR a petičný výbor,
ktorých návrh bol prijatý, môže vylepiť volebné plagáty len na tie miesta, ktoré mu
budú vylosované, a ktoré si prevezme od mesta /organizačné odd. MsÚ/ na základe
nájomnej zmluvy.

3. Za vylepovanie plagátov na vývesných plochách zodpovedajú samotné politické
strany, politické hnutia a petičné výbory, ktorých návrh bol prijatý. Tabule musia
odovzdať Mestskému úradu čisté späť 48 hodín pred začiatkom volieb!
4. Mesto odovzdá vý vesné plochy politickým stranám, hnutiam a poverenému
zástupcovi petičného výboru, ktorého návrh bol prijatý, do termínu začatia volebnej
kampane. O vývesné ploch sa bude losovať. Losovanie o vývesné plochy určené
jednotlivým kandidátom sa bude konať v 5 člennej komisii, ktorú menuje primátor
mesta z poslancov mestského zastupiteľstva do 5 dní pred začatím kampane pred
voľbami. Pri losovaní bude umožnená účasť zástupcom politických strán a hnutí alebo
zástupcom petičného výboru, ktorého návrh bol prijatý. O termíne, čase a mieste
losovania bude Mestský úrad informovať v mieste spôsobom obvyklým, t. j. na
výveske Mestského úradu vo vestibule Mestského úradu.
5. Ak miesto na vylepovanie volebných plagátov jednotlivých politických strán alebo
koalícií politických strán, resp. kandidátov zostane nevyužité, mesto ho nemôže určiť
na vylepovanie volebných plagátov inej politickej strane alebo koalícii politických
strán, resp. inému kandidátovi.
Čl. IV.
Dodržanie nariadenia a sankcie
1. Vylepovať plagáty je zakázané na tzv. „billboardoch a na iných verejných
priestranstvách, okrem uvedených v čl. 2 tohto nariadenia.
2. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany, hnutia
petičné výbory, ktorých návrh bol prijatý.
3. Za porušenia a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia primátor mesta môže
uložiť pokutu právnickým osobám do výšky 100.000,-Sk (3319,30 EUR). Fyzické
osoby je možné postihnúť podľa platných právnych predpisov.
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ...................
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Kežmarku dňa .................... uznesením č. .........................

Ing. František Grohola
primátor mesta
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

