Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda
č. 4 zo dňa 29.4.2008
o vyhradení plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie plagátov počas
volebnej kampane a mimo volebnej kampane
___________________________________________________________________________________

Mesto Dunajská Streda podľa par. 6 zákona č. 369/l99O Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa dňa
29.4.2008 uznieslo na tomto
v š e o b e c n e

z á v ä z n o m

n a r i a d e n í :

I.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„nariadenie“) je vyhradiť plochy na verejných priestranstvách na
vylepovanie
1. volebných plagátov pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby
prezidenta SR, pre voľby do NR SR, pre voľby do orgánov vyšších
územných celkov, pre voľby starostov obcí a poslancov obecných
zastupiteľstiev (ďalej len „plagáty“) pre politické strany,
politické hnutia, koalície politických strán a nezávislých
kandidátov, kandidujúcich vo voľbách
2. iných ako volebných plagátov, plagátových výzdob, oznamov, mimo
volebnej kampane (ďalej len „plagáty“)
a určiť podmienky vylepovania plagátov na území mesta Dunajská
Streda.
II.
1. Verejnými priestranstvami sa na účely tohto nariadenia považujú
všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta okrem tých, ktoré
sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou mesta
alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.
2. Plochami na vylepovanie plagátov sa rozumejú plochy na
informačných zariadeniach umiestnených na verejných priestranstvách
na území mesta, ktoré boli povolené príslušným orgánom.
III.
1. Na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane a mimo volebnej
kampane sú na území Mesta Dunajská Streda určené plochy na
informačných zariadeniach mesta /ods. 1 Čl. IV./a na veľkoplošných
nosičoch a iných nosičoch informácií 1) .
2. Využívanie plôch na informačných zariadeniach mesta , vyhradených
na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane musí zodpovedať
zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a hnutí, koalícii
politických strán a hnutí,a nezávislých kandidátov (ďalej len
„politické strany“)
3. Prelepovanie a vylepovanie plagátov mimo vyhradených plôch je

zakázané.
IV.
1. Rozmiestnenie informačných zariadení mesta na vylepovanie
plagátov :
a/ Mlynská ulica - verejné priestranstvo pred predajňou potravín
b/

Neratovické
školou

námestie - na verejnom

c/

Hlavná ulica
zastávke

-

d/

Bratislavská
SAD a.s.

cesta - na

e/

Kukučínova ulica - na

f/

na Sídlisku Sever II - pred združeným objektom služieb

g/

Športová ulica - parkovisko pred športovou halou

h/

Boriny - verejné parkovisko pred futbalovým štadiónom

i/

časť mesta Malé
pohostinstvom

j/

Športová ulica - na parkovisku pred Hotelom BONBON

k/

časť
mesta Mliečany
autobusovou zastávkou

l/

Kračanská cesta - na verejnom priestranstve pred trafikou

m/

Trhovisko - na verejnom priestranstve pred predajňou potravín

n/

Kúpeľná ulica - na verejnom priestranstve pri križovatke

oproti budove MsÚ pri mestskej autobusovej

o/ Jilemnického ulica domom Partner-M
p/ Ružový háj -

parkovisku pred materskou

verejnom priestranstve pred

budovou

chodníku

Blahovo

-

-

na

verejné

verejnom

priestranstvo

pred

priestranstve

pred

na verejnom priestranstve pred obchodným

na parkovisku pred trhoviskom

q/ na Námestí svätého Štefana
r/ pri dopravnom spojovacom uzle Východ-Nova pri autobusovej
zastávke
s/ pred vchodom do areálu nemocnice s poliklinikou
t/ na Ulici gen.Svobodu pred obchodným domom MERKUR
u/ pred vchodom do areálu termálneho kúpalisku
2.

Na určených miestach sa umiestnia ako informačné zariadenia

3.

betónové stĺpy, na ktoré možno počas volebnej kampane vylepiť
volebné plagáty a mimo volebnej kampane iné plagáty, reklamy,
oznamy.
Právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, fyzické osoby sú
povinní odstrániť neaktuálne, roztrhnuté a inak poškodené
plagáty na vlastné náklady a zdržať sa činnosti, ktorým by
znečistili verejné priestranstvo.
V.

l. Politické strany oznámia svoju požiadavku na vyhradenie plochy
na vylepenie volebných plagátov v dostatočnom
predstihu
mestskému úradu, oddeleniu rozvoja mesta, MDaP.
2. Pre politické strany tieto miesta na vylepovanie volebných
plagátov mesto Dunajská Streda poskytne bezplatne pri dodržaní
zásad rovnosti v dobe volebnej kampane.
VI.
1. Ak mesto zistí nepovolené vylepovanie plagátov, komerčných
a reklamných oznamov mimo určených plôch, môže uložiť pokutu
fyzickej osobe alebo právnickej osobe
podľa osobitných
právnych predpisov a nariadiť odstránenie nežiaducich
vylepených materiálov.
VII.
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda o
určení miest na vylepovanie volebných plagátov zo dňa 3.6.1998.
2.

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede schválilo toto
všeobecne záväzné nariadenie na svojom zasadnutí dňa 29.apríla
2008.

3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.
mája 2008 .

V Dunajskej Strede, 29. apríla 2008

Ing. P á z m á n y Péter
primátor mesta
Poznámky:
1) zákon č.147/2001 o reklame a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov

