Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov a na základe § 16 zákona č. 181/2014 Z.z.
o volebnej kampani vydáva toto

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉHO NARIADENIA mesta Sobrance č.
...........
o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby
do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do
orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí (ďalej len voľby).

čl. 2
Verejné vývesné miesta
1. V meste Sobrance sú pre umiestňovanie volebných plagátov vyhradené miesta vo vlastníctve
mesta, na ktorých je možné vylepovať plagáty.
2. Mesto na základe údajov o počte kandidujúcich strán, koalícií, prípadne nezávislých
kandidátov (ďalej len kandidujúcich subjektov) a na základe rešpektovania rovnosti
kandidujúcich subjektov, pridelí vývesné plochy, žrebom.
3. Žrebovanie sa uskutoční najmenej 35 dní predo dňom konania volieb, ak toto VZN alebo
zákon nestanoví inak.
4. Žrebovanie je verejné.
5. Pre volebnú kampaň môžu byť použité len tie plochy vo vlastníctve mesta, ktoré sú určené
v prílohe č. 1 tohto VZN.
6. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach vo vlastníctve mesta Sobrance, ako určuje
toto VZN, je zakázané.

čl. 3
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Sobranciach
a primátorom poverení zamestnanci MsÚ.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou môže byt' kvalifikované ako priestupok
podľa ustanovenia § 46 a § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.

čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia MsZ Sobrance a účinnosť 15-tym dňom od
jeho schválenia mestským zastupiteľstvom a vyvesením na úradnej tabuli.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú platnosť a účinnosť VZN 6/2013 o vyhradení
plôch na vylepovanie predvolebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov v meste Sobrance, VZN 3/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pre voľby do
Európskeho parlamentu v meste Sobrance, VZN 4/2014 o vyhradení plôch na umiestňovaní
plagátov na území mesta počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy mesta
Sobrance, VZN 8/2015 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane pri voľbách do NR SR v meste Sobrance.

Ing. Pavol DŽURINA
primátor mesta

Príloha č. 1
Vývesné a propagačné plochy
vyhradené pre umiestňovanie volebných plagátov

1. Ul. Michalovská (Dom služieb) – vývesná tabuľa
2. Nám. Slobody (pri Dome kultúry) – vývesná tabuľa
3. Ul. Tyršova 12 (pred OÚ) – vývesná tabuľa
4. Mestská časť Komárovce – úradná tabuľa

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 14.08.2018

Dôvodová správa

K návrhu VZN Mesta Sobrance č....../2018 o umiestňovaní volebných plagátov počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do
Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do
samosprávy obcí

Všeobecná časť
Ustanovenia navrhovaného VZN vychádzajú zo samosprávnych kompetencií obce a to podľa
ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani

14.08.2018

Pripomienkové konanie k návrhu VZN

V zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdenná lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme elektronicky na adrese sekretariat@sobrance.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom
úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu a to doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Návrh VZN mesta Sobrance, č......o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho
parlamemtu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy
obcí, vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 14.08.2018

