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Mesto Banská Bystrica na základe § 6 ods. 2 zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v

znení neskorsich predpisov a v súlade s § 16 zákona c. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani

a o zmene a doplnení zákona c. 85/2005 Z. z. o politickych stranách a politickych hnutiach

v znení neskorsich predpisov vydáva toto Vseobecne závazné nariadenie Mesta Banská

Bystrica c. 9/2017 (v d'alsom texte len ,,VZN") o vyhradení miest na umiestñovanie

volebnych plagátov pocas volebnej kanipane na území mesta Banská Bystrica (d'alej len

VZN).

Clánok 1

Ucel nariadenia

Úcelom tohto VZN je vyhradit' miesta a podmienky na umiestñovanie volebnych plagátov

pocas volebnej kampane ]) pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republiky, vol'by do
Európskeho parlamentu, vol'by do orgánov samosprávnych krajov a vol'by do orgánov

samosprávy obcí na verejnych priestranstvách na území mesta Banská Bystrica.

Clánok 2

Umiestñovanie volebnych plagátov

1. Na vylepovanie volebnych plagátov na verejnych priestranstvách sú vyhradené

mestské informacné stojany, umiestnené na tentó úcel a na cas volebnej kampane !)

v hornej casti Námestia Slovenského národného povstania.

2. Iné umiestñovanie volebnych plagátov na pevne zabudovanych informacnych,

reklamnych a propagacnych zariadeniach ako je uvedené v ods. 1 tohto clánku VZN

nie je predmetom úpravy v zmysle tohto VZN.
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Clánok3

Zásady pre umiestñovanie volebnych plagátov

1. Kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu, koalícii politickych strán a

politickych hnutí alebo nezávislému kandidátovi (d'alej len «kandidujúci subjekt") sa

pridelí v zmysle zásady rovnosti rovnako vel'ká piocha, ktorá je oznacená císlom.

Mesto Banská Bystrica (d'alej len Mesto) v súlade so zásadou rovnosti reálne rozdelí

a oznací císlom plochy na vylepovanie volebnych plagátov po tom, co sa stane verejne

známy pocet zaregistrovanych kandidujúcich subjektov, t.j. po zaregistrovaní

kandidátnych listín a zverejnení zoznamu kandidujúcich subjektov príslusnym

volebnym orgánom (pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republiky a pre vol'by do

Európskeho parlamentu Státnou komisiou pre vol'by a kontrolu fmancovania

politickych strán, pre vol'by do orgánov samosprávnych krajov volebnou komisiou

samosprávneho kraja a pre vol'by do orgánov samosprávy obcí mestskou volebnou

komisiou).

2. Vyhradená piocha na umiestñovanie volebnych plagátov na mestskych informacnych

stojanoch sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.

3. Císlo plochy v pripade volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky a Európskeho

parlamentu je totozné s císlom zaregistrovanej kandidátnej listiny kandidujúceho

subjektu, zverejneného státnou komisiou.

4. V pripade volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy

obcí mesto urcí císlo plochy na umiestñovanie volebnych plagátov v závislosti od

abecedného poradia jednotlivych kandidujúcich subjektov.

5. Vyhradená piocha na umiestñovanie volebnych plagátov je zaregistrovanym

kandidujúcim subjektom k dispozícii az do skoncenia volebnej kampane bez ohl'adu

na to, ci kandidujúce subjekty svoje pravo na umiestnenie volebnych plagátov vyuzijú.

6. Kandidujúci subjekt móze umiestnit' volebné plagáty len na císelne oznacenú plochu,

ktorá mu bola vyhradená. Ak kandidujúci subjekt nevyuzije svoje pravo na

umiestnenie volebnych plagátov na mestskych informacnych stojanoch, ostane miesto

urcené pre tentó kandidujúci subjekt prázdne. Toto miesto nesmie obsadif iny

kandidujúci subjekt.
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7. Umiestnovanie volebnych plagátov na mestskych informacnych stojanoch si kazdy

kandidujúci subjekt zabezpecí sám na vlastné náklady, pricom zároveñ zodpovedá za

obsah umiestnenych volebnych plagátov. Za odstránenie mestskych informacnych

stojanov po skoncení volebnej kampane zodpovedá Mesto.

8. Pocas volebnej kampane si kandidujúci subjekt kontroluje stav svojich volebnych

plagátov (poskodenie, prelepenie a pod.) na mestskych informacnych stojanoch.

Clánok 4

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu nad dodrziavaním ustanovení tohto VZN vykonávajú:

• príslusníci Mestskej polície Banská Bystrica

• poverení zamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici

2. Zistené porusenia ustanovení tohto VZN sa oznamujú Mestskej polícii v Banskej

Bystrici.

3. Porusenie ustanovení tohto VZN je postihnutel'né podl'a osobitnych predpisov2abí

Clánok 5

Záverecnc ustanovenia

1. Zrusuje sa VZN c. 155/2005, ktorym sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebnych

plagátov v meste Banská Bystrica pocas volebnej kampane do Európskeho

parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK, orgánov samosprávy mesta a pri

konaní referenda schválené uznesením c. 372/2005-MsZ dña 24. 5. 2005.

2. Toto VZN c. 9/2017 o vyhradení miest na umiestnovanie volebnych plagátov pocas

volebnej kampane na území Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením
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Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici císlo 904/2017 - MsZ zo dña

19. septembra 2017 a nadobúda úcinnost'dñom 16.10. 2017.

LA
Jan NósKo

primátor mesta

MESTSI
BANSKÁ

Vyvcscn¿ dña:

7\'f"¡c\\f' riña-

CY ÚRAD
BYSTRICA

28. SEP2017

podpis "

1) § 2 zákona t. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmcnc a doplneni zákona i, 85/2005 Z. z. o politickych stranách a politickych

hnutiach v znení ncskorSich predpisov

2) a) § 46 zákona í. 372/1990 Zb. o priestupkocli v zneni neskorSícli predpisov

b)§27 bods.l písm. a) a ods. 2 zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadcní v znení ncskorSich predpisov


