Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krásno nad Kysucou o vylepovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách
Mesto Krásno nad Kysucou vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do
Európskeho parlamentu, § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku, § 15 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých zákonov,
§ 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, § 24 zákona č. 333/2004
Z.z. o voľbách do NR SR, všetky v znení neskorších zmien a doplnkov
všeobecné záväzné nariadenie
pre vylepovanie volebných plagátov kandidujúcich politických strán, hnutí a ich koalícii ako
aj nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na území mesta Krásno nad Kysucou.
Čl. 1
(1) Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno
len na miestach vymedzených týmto všeobecne záväzným nariadením.
(2) Pre dodržanie zásady rovnosti kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých
kandidátov sa určuje plocha o výmere 1 m2 pre každú kandidujúcu politickú stranu alebo
koalíciu a nezávislého kandidáta.
(3) Vymedzené miesta pre nalepovanie volebných plagátov sú určené nasledovne
s podmienkou súhlasu majiteľa objektu:
a) ul. MUDr. Hálka
- budova ZDRAVOTNÉ STREDISKO
- predajňa KYSZDROJ-POTRAVINY
b) ul. 1. mája
- predajňa OVOCIE-ZELENINA
- predajňa MÄSO-ÚDENINY
- predajňa REPARKET
- predajňa STAVOREAL
- obchodné centrum ERIKA
- predajňa KODRETA
- na stĺpe pre názornú agitáciu pred vchodom do TJ
c) ul. SNP
- predajňa JEDNOTA
d) Nám. MIERU
- predajňa JEDNOTA
e) ul. Karola Pagáča
- kvetinárstvo
- predajňa KORUNA
f) Kalinov
- predajňa POTRAVINY-VYŠINSKÝ
g) Blažkov
- pohostinstvo PALAN
h) Zákysučie

-

predajňa POTRAVINY
Železničná stanica

ch) Rázcestie
- plochy mostných pilierových podopier – okrem priestoru pre reklamu SOUd
Čl. 2
(4) V čase volebnej kampane nemožno politicky motivované plagáty vyvesovať na iných
miestach.
(5) Po skončení volebnej kampane je každá kandidujúca politická strana alebo koalícia
povinná odstrániť vylepené volebné plagáty do 15 dní.
Čl. 3
(1) Porušenie tohto nariadenia je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Krásne nad Kysucou číslo: 92/2009 dňa 20.4.2009.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia, bolo zverejnené na
úradnej tabuli dňa : 21.4.2009
a nadobúda účinnosť dňa: 5.5.2009
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