MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA
TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 510
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava
počas volebnej kampane

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene
a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení
neskorších predpisov v y d á v a
toto Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miesta
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
na území mesta Trnava počas volebnej kampane:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhradzuje miesto a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho
parlamentu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do orgánov samosprávnych
krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Čl. 2
Vyhradenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku mesta počas volebnej kampane
podľa čl. 1 je možné vylepovať volebné plagáty len na mestských informačných stojanoch, ktoré
predstavujú štvorhran bez pevného spojenia s podkladom, určené osobitne na tento účel a
umiestnené na Hlavnej ulici – pešia zóna.
(2) Polohu a rozmiestnenie mestských informačných stojanov zverejní mesto na webovom sídle
mesta a úradnej tabuli
s ohľadom na lehoty v zmysle príslušnej legislatívy.

Čl. 3
Podmienky umiestňovania volebných plagátov na mestských informačných stojanoch
(1) Vyhradená plocha na vylepovanie volebných plagátov je plocha, ktorá bude na informačnom
stojane viditeľne označená a rozdelená pre kandidujúce subjekty.

(2) Vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov1.
(3) Vyhradené plochy na mestských informačných stojanoch pre účel volebnej kampane sú
kandidujúcim subjektom poskytované mestom Trnava bezplatne.
(4) Vylepovanie volebných plagátov a údržbu plôch na mestských informačných stojanoch
počas príslušnej volebnej kampane, na vyhradenej ploche informačného stojanu si zaisťuje
kandidujúci subjekt na vlastné náklady.
(5) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov na mestských informačných stojanoch nesie
príslušný kandidujúci subjekt.
(6) Kandidujúcemu subjektu bude vyhradená plocha na mestských informačných stojanoch
k dispozícii do skončenia volebnej kampane.
(7) Ak kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na
vyhradenej ploche na mestskom informačnom stojane, nemôže byť jemu vyhradená plocha
použitá pre umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov. Takáto plocha
zostáva prázdna.
(8) Kandidujúcemu subjektu bude vyhradená plocha na mestskom informačnom stojane,
označená :
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky názvom politickej strany alebo koalície a
číslom, ktoré zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
b) pre voľby do Európskeho parlamentu názvom politickej strany alebo koalície a číslom, ktoré
zverejní Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
c) pre voľby prezidenta Slovenskej republiky s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu
zaregistrovaných kandidátov,
d) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:
- pre voľby predsedu samosprávneho kraja s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu
zaregistrovaných kandidátov, i s názvom subjektu, za ktorý kandiduje, t. j.
názov politickej strany alebo názvami politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá
kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
- pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja s názvom politického subjektu,
t. j. politickej strany alebo koalície, resp. menom a priezviskom nezávislého kandidáta.
e) pre voľby do orgánov samosprávy obcí:
- pre voľby primátora mesta s menom, priezviskom a číslom podľa zoznamu
zaregistrovaných kandidátov, i s názvom subjektu, za ktorý kandiduje, t. j. názov
politickej strany alebo názvami politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta
navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
- pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva s názvom politického subjektu, t. j.
politickej strany alebo koalície, resp. menom a priezviskom nezávislého kandidáta.
Čl. 4
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje:
a) VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Trnava
počas volebnej kampane.
b) VZN č. 326, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120, ktorým sa ustanovuje miesto na
vylepovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch v meste Trnava počas
volebnej kampane.

§ 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 27.2.2019.

JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 12.2.2019
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