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NfrhVšeobecne záväzného naria enia mesta Prešov č. ...12015 

SO o vyhradení miesta na umiest ovanie volebných plagátov na IVydanie: l 
verejných priestranstvách mest Prešov počas volebnej kampanePrešov 

Návr. na 

UZNESiENIE 


z 8. zasa~nutia 

Mestskej rad/y v Prešove 


dňa: 07.09.2015 číslo: .../2015 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia .pesta Prešov č..../2015 o vyhradení miesta 
na umiestňovanie volebných plagátov na vetjejných priestranstvách mesta Prešov počas 
volebnej kampane 

Mestská rad~ v Prešove 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť návrh Všeobecne záväzného nariade~a mesta Prešov č..../2015 o vyhradení miesta 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov počas 

volebnej kampane. 

Strual/! 
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NfrhVšeobecne záväzného naria enia mesta Prešov č.•../20151;;;1 

o vyhradení miesta na umies ovanie volebných plagátov na I Vydanie: l 
Mesto 

verejných priestranstvách mest Prešov počas volebnej kampane Prešov 

Dôvodov~ správa 

Dňa 01.07.2015 nadobudli účinnosť nové z ony, ktoré zjednocujú základné pravidlá pre 
všetky druhy volieb vrátane volebnej kampan čím jej zabezpečujú väčšiu transparentnosť. 
Ide o zákon NR SR č. 180/2014 Z. z. o po ienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zákon NR R Č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. politických stranách a politických hnutiach 
v znení neskorších predpisov. Nová legislatí a upravuje voľby do Národnej rady SR, 
Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, 'udové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR, 
voľby do orgánov samosprávnych krajov, volby do samosprávy obcí a spôsob vykonanía 
referenda. 

Na základe vyššie uvedených skutočnosti pr dkladáme Mestskej rade v Prešove a následne 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh šeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
o vyhradenl miesta na umiestňovaníe volebnýc plagátov na verejných priestranstvách mesta 
Prešov počas volebnej kampane (ďalej len" iadenie") a zároveň týmto nariadenlm sa ruší 
pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie mest Prešov č. 123/2004, ktorým sa vymedzuje 
miesto na umiestňovanie volebných plagáto a iných nosičov informácií počas volebnej 
kampane na území mesta Prešov, upravujúce tú o problematiku. 

Novým nariadením sa vyhradzujú miesta I a ustanovujú podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvácr a na plochách, ktoré sú vo vlastníctve mesta, 
v čase volebnej kampane. 

Pri výkone demokratických práv (referend ,voľby) garantovaných Ústavou SR je obec 
povinná nariadením vyhradil' miesta verej é priestranstva, na ktorých si pred voľbami 
kandidujúce subjekty môžu umiestňovať vol bné plagáty, pričom vyhradená plocha musí 
zodpovedať zásadám rovnosti pre všetky kandi ujúce subjekty. 

Strada 111 
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Vydanie 

9 ávrh I 
Všeobecne záväzného na iadenia mesta Prešov č....12015 

Stranao vyhradeni miesta na umi stňovanie volebných plagátov na 

Mesto verejných priestranstvách m sta Prešov počas volebnej kampane 

Prešov 


Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na základe ustanovenia § 6 a § II ods. 4 písm. g) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v eni neskorších predpisov v spojení s § 16 
zákona NR SR Č. 18112014 Z. z. o volebnej k pani a o zmene a doplnení zákona Č. 85/2005 

Z. z. o politických stranách a politických hnutia h v znení neskorších predpisov sa uzníeslo na 
vydaní 

Všeobecne záviizného nariadenia mestatrešov č....12015 o vyhradenf miesta na 

umiestňovanie volebných plagátov na vere ných priestranstvách mesta Prešov počas 


volebnej ampane 


Člán1tk l 

Účel nariadenia 


1. 	Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta rešov o vyhradení miesta na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestran vách mesta Prešov počas volebnej kampane 
(ďalej len "nariadenie") vyhradzuje miest a ustanovuje podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestrans vách počas volebnej kampane na území mesta 
Prešov. 

2. Postup pri umiestňovaní volebných plag~ov kandidujúcich subjektov v čase volebnej 
kampane sa určuje pre: 


a) vol'by do Národnej rady SR, 

b) vol'by do Európskeho parlamentu, 

c) vol'by do orgánov samosprávnych krajo~, 

d) vol'by do orgánov samosprávy obcí. 


ČI~Ok2 
Vyhradenie miesta na umiestňov ie volebných plagátov na verejných 

pries anstvách 

l. 	Na umiestňovanie volebných plagátov v tse volebnej kampane, mesto Prešov vyhradí 
pre kandidujúce subjekty na verejnom p 'estranstve mesta Prešov vylepovacie miesta 
(plochy) na mestských informačných ojanoch (ďalej len "informačné stojany"), 
zriadených pre tento účel. 
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9 ávrh 1 

Všeobecne záväzného na iadenia mesta Prešov č•.•.12015 
Strana ' o vyhradení mesta na umi tňovanie volebných plagátov na 

Mesto verejných priestranstvách m sta Prešov počas volebnej kampane 2/3 
Prešov 

2. 	 Mesto Prešov vyhradí na infonnačných !tojanoch pre všetky kandidujúce subjekty 
rovnakú plochu, ktorá zodpovedá zásadám r vnosti . 

3. 	 Vylepovacia plocha pre účely umiestnenia v lebných plagátov bude vyčlenená na Hlavnej 
ulici v časti pešia zóna mesta Prešov. 

4. 	 Vyhradenie plochy na vylepovanie volebn ch plagátov spolu s grafickým znázornením 
umiestnenia infonnačných stojanov na verej ých priestranstvách zverejní mesto Prešov na 
webovom sídle mesta Prešov (www.presov. k). 

5. 	 Umiestňovať (vylepovať) volebné plagáty verejných priestranstvách je povolené iba na 
miestach určených týmto nariadením. 

článf3 
Spôsob určenia vylepovacieho miesta na formačných stojanoch pre kandidujúce 

subj kty 

1. 	 Vylepovacie miesta na jnfonnačných tojanoch pre zaregistrovaných kandidátov 
kandidujúcich do Národnej rady SR a E pskeho parlamentu budú označené totožným 
arabským číslom, ktoré im bolo žrebom čené Štátnou komisiou pre vol'by a kontrolu 
financovania politických strán, po zaregistr vaní príslušnej kandidátnej listiny. 

2. 	 Pre vol'by do orgánov samosprávnych kraj v sa vylepovacie miesto pre zaregistrovaných 
kandidátov na predsedu samosprávneho k Ja a poslancov zastupiteľstva samosprávneho 
kraja určí číslom na základe žrebovania vy povacích plôch. 

3. 	 Pre voľby do orgánov samospráv'Y obcí islo vylepovacieho miesta pre kandidátov na 
primátora mesta a na poslancov mestské o zastupiteľstva sa určí podľa rozhodnutia 
Mestskej volebnej komisie v Prešove. 

ČI~nok4 
Podmienky na umiestňo~anie volebných plagátov 

l. 	Umiestňovanie (vylepovanie) volebných plagátov na vyhradených plochách počas 

volebnej kampane si zabezpečujú jednotliv kandidujúce subjekty na vlastné náklady. 
2. 	 Plochy, vyhradené mestom Prešov na vy epovanie volebných plagátov počas volebnej 

kampane, nepodliehajú poplatku za prenájo 
3. 	 Za obsah volebných plagátov umiestňov ých na vyhradených plochách zodpovedajú 

kandidujúce subjekty. 
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ávrh 	 1I 
1;;1 Všeobecne záväzného na iadenia mesta Prešov č..../2015 

Stranao vyhradení miesta na umi stňovanie volebných plagátov na 
Mesto verejných priestranstvách m sta Prešov počas volebnej kampane 

Prešov 


č'ánlk4 
Záverečné u tanovenia 

l. 	Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie 
dňa ............. a zvesený dňa ................ . 

2. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa~ieSlo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo 
mesta Prešov dňa ............. uznesením č. ...12 15. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo v 	 esené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
............. a zvesené dňa .......... .. 

4. 	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadObúlúčinnOSf dňa .......... .. 

5. 	 Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 

mesta Prešov č. 123/2004, ktorým sa vy edzuje miesto na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií počas v lebnej kampane na území mesta Prešov. 

V Prešove dňa ........... . 


Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
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VZN č.l2312004 

VŠEOBECNE ZÁV UNÉ NARIADENIE 

MESTA PREŠOW Č.123!2004, 


LEBNÝCH 
KAMPANE 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove v zmysle § 6 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov ana základe § 23 ods. 4 zákona SNR Č. 8011990 Zb. o voľbách 
do Slovenskej národnej rady, § 30 ods. IO záko a SNR č. 34611990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, § 27 ods. 2 zákona NR S č. 303/200 I Z. z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Občianske súdneho poriadku a § 19 ods. 7 zákona NR 
SR Č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho arlamentu vydáva toto 

V§eobecne záväzné n~denie mesta Pre§ov, 

ktorým sa vymedzuje miesto na umiesmo an ie volebných plagátov a iných nosičov 


informácií počas volebnej ka ane na územi mesta Pre§ov. 


Člán~kl. 

Účel nariadenia 


Toto všeobecne záväzné nariadenie vym zuje miesto na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácii na verejný h priestranstvách počas volebnej kampane na 
území mesta Prešov tak, aby vymedzená ploch zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich 
politických strán, politických hnutí, koalíci politických strán alebo politických hnutí 
a nezávislých kandidátov (ďalej len kandidujúc subjekt). 

ČlánqkII. 
Vymedzenie miesta na umiestňovanie vole~ných plagátov a iných nosičov informácii 

L 	 Volebné plagáty a iné nosiče informácií a verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane je možné umiestniť (vylepiť) iba a mestských informačných stojanoch osobitne 
na tento účel určených a umiestnených veste Prešov podľa aktualizovaného pasportu 
spracovaného na tento účel Útvarom hl vného architekta mesta Mestského úradu v 
Prešove a schváleného primátorom mesta P ešov. 

2. 	 Mesto vyhradí na mestských informač ých stojanoch rovnakú plochu pre každý 
kandidujúci subjekt, ktorá bude zodpove ť zásadám rovnosti. Jednotlivé plochy budú 
v prípade volieb do Slovenskej národn . rady a volieb do Európskeho parlamentu 
označené číslom totožným s číslom zareg strovanej kandidátnej listiny politickej strany, 
politického hnutia alebo koalície politick' h strán alebo politických hnutí, zverejneným 
ústrednou volebnou komisiou. Pre voľby o orgánov samosprávy obci toto číslo plochy 

l 



VZN č.I2312004 

zverejní Mestská volebná komisia v prešote a pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov číslo plochy zverejní mesto Prešov, na základe dohody kandidujúcich subjektov 
alebo žrebovania. 

3. 	 Na všetkých ostatných miestach na v~rejných priestranstvách je umiestňovanie 
(vylepovanie) volebných plagátov a iných posičov infonnácif počas volebnej kampane 
zakázané. 

Č1ánolF III. 
Podmienky umiestňovania (vylepovania) vol~bných plagátov a iných nosičov informácií 

I. 	 Mesto Prešov v zmysle vyššie citovaných zfkonov poskytuje bezplatný prenájom určenej 
plochy na mestskom informačnom stojane jednotlivým kandidujúcim subjektom počas 
volebnej kampane. 

2. 	 Umiestňovanie (vylepovanie) volebných plagátov a iných nosičov infonnácií počas 
volebnej kampane na určenej ploche na mj:stskom infonnačnom stojane si zabezpečuje 
kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 

3. 	 Zodpovednosť za obsah volebných plagáto~ a iných nosičov informácii majú jednotlivé 
kandidujúce subjekty. 

ČlánoJ;: IV. 

Kontrola dodl"Žiatania nariadenia 


Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzn~ho nariadenia vykonávajú: 

a) príslušníci Mestskej polície v Prešove, 

b) poverení zamestnanci mesta Prešov, 

c) poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešov 


Člán,k V. 
Priestupk~ II sankcie 

1. 	 Za porušenie tohto všeobecne záväznéh~ nariadenia možno uložiť v priestupkovom 
konaní: 
a) blokovú pokutu do výšky 1000 Sk príslušníkom Mestskej polície v Prešove, 
b) pokutu podľa § 46 zákona Č. 372/~ 990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov obvodným úradom. 

2. 	 V súlade s § 13 ods. 8 zákona Č. 369/1990~Zb. o obecnom zriadení primátor mesta Prešov 
môže uložiť právnickej osobe alebo fyzic ej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 
výšky 200 000 Sk, ak poruší toto všeobecn záväzné nariadenie. 
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VZN č.12312004 

Č1ánoij VI. 

Záverečné ustanovenia 


l. 	Všeobecne záväzné nariadenie bolo schvál~né Mestským zastupitel'stvom v Prešove dňa 
26.1.2004 uznesením číslo I 15f2004. 

3. 	 Na úradnej tabu tí bolo vyvesené od 28.1.2<104 do 12.2.2004 a účinnosť nadobúda dňom 
12.2.2004. 

3. 	 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 46/1994 

V Prešove dňa 27.1.2004 

Ing. Milan Benč, v. r. 
primátor mesta Prešov 
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