Všeobecné záväzné nariadenie mesta Rajecké Teplice
č.1/2014
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 24 zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR, úplné znenie, § 19 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu, § 27 zákona č. 303/2001 Z. z. voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o
doplnení Občianskeho súdneho poriadku, § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby
prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov sa
uznieslo na tomto VZN.
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ vymedzuje miesta na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Rajecké Teplice vrátane mestskej časti
Poluvsie, počas volebnej kampane pre všetky druhy volieb, referend a hlasovaní /ďalej len voľby/.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
(1) Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická
strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta SR
alebo kandidujúci jednotlivec.
(2) Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály aj letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách
kandidujúci subjekt.
Článok 3
Miesta na vylepovanie volebných plagátov
1. Miestom na vylepovanie volebných plagátov sú dočasné betónové valcové plagátové plochy
umiestnené :
a, Autobusová stanica Rajecké Teplice
b, Nám. SNP,Rajecké Teplice
c, OD Coop Jednota Poluvsie
d,. KD Poluvsie
2. Čas volebnej kampane na účely tohto VZN určí príslušný zákon podľa druhu volieb.

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách v meste Rajecké Teplice nie je
dovolené. V prípade porušenia tohto ustanovenia je kandidujúci subjekt povinný bezodkladne
odstrániť volebný plagát na vlastné náklady.

Článok 4
Povinnosti kandidujúcich subjektov
1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečuje kandidujúci subjekt sám a
na svoje náklady. Samotné poskytnutie plochy je počas volebnej kampane bezplatné.
2. Kandidujúci subjekt je povinný využiť len plochu vyčlenenú mestom v zmysle článku 3 ods.2 tohto
nariadenia
3. Kandidujúci subjekt je povinný odstrániť volebné plagáty s plošných plagátových plôch určených v
článku 3 ods.1 tohto nariadenia v lehote do 7 dní od skončenia volebnej kampane a to na vlastné
náklady. Pri nedodržaní tejto podmienky bude kandidujúci subjekt mestom písomne vyzvaný na
odstránenie volebného plagátu.

Článok 5
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa § 46 a 47 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Kontrola
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých
Tepliciach dňa 27.03.2014 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.
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