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Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších prepisov a v súlade s § 24 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 46/1999
Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho
odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 27
zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z., § 30 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č.
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
v y d á v a pre územie mesta Snina toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 102/2010
o vylepovaní volebných plagátov

§1
Základné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov (ďalej len
„nariadenie“) vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách vo voľbách (do Národnej rady Slovenskej republiky, vo voľbách
prezidenta Slovenskej republiky, do orgánov samosprávnych krajov, do orgánov
samosprávy obcí, vo voľbách do Európskeho parlamentu) kandidujúcich politických
strán, hnutí, ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“), prípadne aj kandidujúcich
jednotlivcov na území mesta Snina.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto nariadenia rozumie kandidujúci politický
subjekt (politická strana, hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci
kandidáta na funkciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.
2. Za volebné plagáty sa pre účely tohto nariadenia považujú tlačené alebo písané
materiály, letáky, oznamy, prospekty alebo iné materiály, ktoré svojim obsahom
propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.
§3
Miesta určené na vylepovanie plagátov
1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len
na vyhradených verejných priestranstvách mesta Snina.
2. Na umiestnenie volebných plagátov na území mesta Snina sú vyhradené tieto plochy:
a) Brehy – Ul. Sládkovičova (potraviny Bala),
b) Tabla – Ul. Dukl. hrdinov (potraviny),
c) Ul. Jesenského (pohostinstvo),
d) Ul. Komenského (blok K11),
e) Ul. študentská – sídl. II – Rozkvet,
f) Ul. strojárska – námestie Centrum,
g) sídl. I. – križovatka Ul. šudentskej a Ul. Čsl. armády,
h) Ul. 1. mája – Slovenský červený kríž,
i) Ul. Sládkovičova – nemocnica.
3. Je neprípustné vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách,
resp. plochách (napr. na stĺpoch verejného osvetlenia).
§4
Povinnosti kandidujúceho subjektu
1. Umiestnenie volebných plagátov si počas volebnej kampane zabezpečí kandidujúci
subjekt sám a na vlastné náklady.
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2. Kandidujúci politický subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane vylepovať svoje
volebné plagáty, je povinný na vyhradených plochách rešpektovať zásadu rovnosti
všetkých kandidujúcich politických strán, hnutí alebo koalícií politických strán,
kandidujúcich jednotlivcov. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie
príslušný kandidujúci subjekt.
3. Kandidujúci subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane vylepil svoje plagáty na
vyhradených plochách, je povinný do 15 dní po skončení volieb zabezpečiť ich
odstránenie. Ak sa tak nestane, oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva
vyzve kandidujúci subjekt na ich odstránenie v náhradnom termíne do 15 dní od
doručenia výzvy. Ak ani v náhradnom termíne nebudú plagáty odstránené, mesto ich
odstráni na vlastné náklady, ktoré budú prefakturované kandidujúcemu subjektu.
Kandidujúci subjekt je povinný vystavenú faktúru uhradiť do 14 dní od jej doručenia.
§5
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu.
2. Výnos z uložených pokút je príjmom mesta Snina.
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva:
a) hlavný kontrolór mesta,
b) poslanci mestského zastupiteľstva,
c) osoby splnomocnené primátorom mesta,
d) príslušníci mestskej polície.
Zistené porušenia tohto nariadenia sa oznamujú na Mestskom úrade Snina, na
oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení o vylepovaní volebných plagátov sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Snine dňa 11. 03. 2010, uznesením č. 726/2010.
2. Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov nadobúda účinnosť
01. 04. 2010.
3. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 56/2002, ktorým sa vymedzujú
miesta na verejných priestranstvách pre kandidujúce politické strany a hnutia na
propagáciu počas volebnej kampane.

Snina 11. 03. 2010

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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