
 

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

Fő utca 50/16., 929 01 Dunaszerdahely 

 

 

  

A választási plakátok kihelyezésére szolgáló felület kijelölése a 2019. március  

16-ai  a  Szlovák Köztársaság elnökválasztása során összhangban a választójog 

gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 2014. évi 180. sz. törvény 16.§ és a politikai pártok és 

politikai mozgalmakról szól szóló 2005. évi 85. sz. törvény és későbbi 

módosításival 

  

A választási plakátok Dunaszerdahely Város területén való kihelyezésére vonatkozó 

szabályokat Dunaszerdahely Város  2009/12. sz. (2009.9.29.) a választási plakátok 

kihelyezésére szolgáló felületről és feltételeiről szóló általános érvényű rendelete és azt 

módosító és kiegészítő Dunaszerdahely Város  2017/7. sz. (2017.6.27.) általános 

érvényű rendelete tartalmazza. (jelen rendelet a város honlapján www.dunstreda.sk 

megtalálható) 

 A választási plakátokat a városi információs berendezéseken lehet elhelyezni 

a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ (székhely Bartók Béla sétány 788/1.) 

közreműködésével, aki ezen információs berendezések kezelője. 

 A választási plakátok kihelyezésére szolgáló városi információs berendezések 

a következő helyeken találhatók: 

1. Malom utca - JEDNOTA COOP üzlet előtt 

2. Neratovicei tér- óvoda előtt 

3. Fő utca – magán középiskola épületével szemben 

4. Fő utca – Városi hivatal épületével szembeni városi autóbusz megálló mellett  

5. Kukučín utca –a 1112. sz. és 1113. sz. lakóépületek közötti járdán 

6. Kukučín utca – 4802.sz. lakóépület előtti járdán 

7. Smetana liget – a szolgáltatások-háza előtt 

8. Sport utca – a sportcsarnok előtt parkolóban 

9. Fenyves – futballstadion előtt 

10. Sikabony – vendéglátó egység előtt 

11. Sport utca – hotel előtti parkolóban 

12. Karcsai út – 779.sz. lakóépület előtti járdán 

13. Piactér – 444.sz. lakóépület előtti parkoló mellett 

14. Fürdő utca- a Fürdő utca és a Kistejedi utca kereszteződésénél a 643.sz. ház előtt 

15.Jilemnicky utca – 234.sz. lakóépülettel szemben 

16.Rózsa liget- a piactér előtti parkolóban 

17.Szent István tér – Magyar Tannyelvű Gimnázium előtt 

18.Svoboda tábornok utca – az Október utca és Akácfa utca kereszteződésénél az üzlet 

előtt 

http://www.dunstreda.sk/


 

  

 A  Szlovák Köztársaság elnökválasztása során a regisztrált jelöltek részére, az egyes 

információs berendezéseken a saját választási plakátjuk kihelyezésére szolgáló 0,61 m2 felület 

került kijelölésre. 

  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2019.02.18.                         

          

 

JUDr. Hájos Zoltán                                                  

      polgármester 

 

 

 

          

 

 


