Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami
do Európskeho parlamentu v roku 2019
Číslo: 3/2019

V Piešťanoch, dňa 15.04.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) 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 (zákon o volebnej
kampani) v spojení s § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (volebný
zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto VZN vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách mesta Piešťany, na ktorých
kandidujúce politické strany alebo koalície politických strán vo voľbách do Európskeho
parlamentu, ktoré sa konajú 25.05.2019, budú môcť pred voľbami umiestňovať volebné
plagáty a iné nosiče informácií. Vyhradené plochy na týchto miestach v súlade so zákonom
o volebnej kampani zodpovedajú zásadám rovnosti všetkých kandidujúcich subjektov.
2/ Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených miestach možno
počas volebnej kampane, ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
3/ Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch je 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.
Čl. 2
Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1/ Za účelom zabezpečenia zásady rovnosti kandidujúcich subjektov pred voľbami do
Európskeho parlamentu sa pri umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií
na verejných priestranstvách v súlade so zákonom o volebnej kampani vyhradzuje plocha
na vedenie volebnej kampane v meste Piešťany v lokalite Námestie slobody.
2/ Na uvedenom stanovišti budú umiestnené propagačné zariadenia žltej farby
s pôdorysom trojuholníka v minimálnom počte 5 kusov na ktorých budú pripravené
plochy na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pre každú politickú
stranu alebo koalíciu, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná a to v rovnakom rozsahu
a s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu. Počet propagačných zariadení bude
spresnený podľa počtu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov tak, aby pripravená
plocha na jeden subjekt bola o rozmeroch minimálne 1m x 1m. Tieto plochy budú na
každom propagačnom zariadení očíslované.
3/ Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé kandidujúce subjekty sa dokončí až
po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín, pričom každý
kandidujúci subjekt môže následne umiestniť svoj volebný plagát na plochu označenú
číslom zhodujúcim sa s vyžrebovaným číslom určeným jeho kandidátnej listine.
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4/ Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidujúcim subjektom až
do skončenia volebnej kampane, bez ohľadu na to, či kandidujúci subjekt svoje právo na
umiestnenie volebného plagátu využije, alebo nie. V prípade, ak kandidujúci subjekt
nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu na vyhradenej ploche na verejnom
priestranstve, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre daný kandidujúci
subjekt prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných
kandidujúcich subjektov.
Čl. 3
Kontrola plnenia všeobecne záväzného nariadenia
1/ Na inom ako uvedenom mieste v čl. 2 bod 1/ tohto VZN sa umiestňovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mesta Piešťany v súvislosti
s voľbami do Európskeho parlamentu nepovoľuje.
2/ Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane na plochy, ktoré sú užívané na reklamu.
3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia mesta Piešťany.
Čl. 4
Sankcie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia
1/ Fyzické osoby za porušenie tohto VZN, ak sa týmto konaním sťaží plnenie úloh mesta
Piešťany, môžu byť riešené za priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo ak sa takýmto konaním
ohrozí alebo naruší verejný poriadok podľa § 48 tohto zákona ako priestupok proti verejnému
poriadku.
2/ Primátor mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 3. riadnom
zasadnutí dňa 11.04.2019 uznesením číslo 33/2019.
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňom
02.05.2019.
3/ Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do Európskeho parlamentu.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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