MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:

5/2018

Mesto Svidník na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o velebnej kampani v znení
neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2018
o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na území mesta Svidník
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Svidník upravuje vyhradenie miest
a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území mesta Svidník (ďalej len „územie mesta“) počas volebnej kampane do Národnej rady
Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov a pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre kandidujúce politické
strany, politické hnutia, koalície politických strán a hnutí a nezávislých kandidátov (ďalej len
„kandidujúci subjekt“).
Článok 2
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovanie volebné plagáty na verejných priestranstvách na území mesta počas
volebnej kampane možno len na týchto vyhradených plochách:
a) výlepná plocha č. 1 pred predajňou potravín MAKOS, a.s. nachádzajúcej sa na Ul. 8. mája
686,
b) výlepná plocha č. 2 pred supermarketom BILLA, s.r.o. nachádzajúcom sa na Ul. Sov.
hrdinov 764/106,
c) výlepná plocha č. 3 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom
od zmenárne,
d) výlepná plocha č. 4 pri OD Profit nachádzajúcom sa na Ul. Sov. hrdinov 627/37 smerom
od budovy AB,
e) výlepná plocha č. 5 pred prevádzkou ALNA SK s.r.o. nachádzajúcou sa na Ul. Kutuzovovej
467/1,

f) výlepná plocha č. 6 pred OC Rozkvet (cukráreň) nachádzajúcim sa na Ul. Centrálnej
694/80,
g) výlepná plocha č. 7 pred VÚB a.s. nachádzajúcou sa na Ul. Centrálnej 584/5,
h) výlepná plocha č. 8 pred budovou Slovenskej sporiteľne a.s. nachádzajúcou sa na Ul.
Komenského,
i) výlepná plocha č. 9 pri supermarkete MAKOS a.s. nachádzajúcom sa na Ul. Centrálnej
817/21,
j) výlepná tabuľa pred administratívnou budovou AB nachádzajúcej sa na Ulici Sov. hrdinov
200,
k) výlepná tabuľa oproti supermarketu MAKOS a.s. nachádzajúca sa na Centrálnej ulici
817/21.

2. Výlepné tabule uvedené v ods. 1 písm. j) a k) sa montujú len na obdobie počas volebnej
kampane.
3. Je neprípustné vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách
a verejných plochách.
4. Umiestňovanie volebných plagátov, ich údržbu a následne odstránenie si každý
kandidujúci subjekt zabezpečuje na vlastné náklady.
Článok 4
Zásada rovnosti
1. Presné určenie jednotlivých plôch pre kandidujúce subjekty sa vykoná žrebovaním,
pričom veľkosť plochy musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Rozdelenie vyhradenej plochy žrebovaním vykoná mesto Svidník až po zaregistrovaní
jednotlivých kandidujúcich subjektov.
3. Ak miesto na vylepenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, také miesto
zostane voľné a nesmie ho obsadiť iný kandidujúci subjekt.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na území mesta Svidník.
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