Mesto Komárno
_______________________________________________________
Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 27/2015
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

1) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 04.11.2015
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo ústne do
zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Sociálny a správny odbor, Pevnostný rad 3, 945 01
Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): 16.11.2015

3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: ................................

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne, podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je vymedzenie miest
na umiestňovanie volebných plagátov v meste Komárno (ďalej len „mesto“) v zmysle § 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 pre voľby podľa zákona číslo
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
§2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
(1) Umiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno
len na vyhradených miestach, uvedených v prílohe tohto VZN.
(2) Mestský úrad v Komárne do začatia volebnej kampane vypracuje plán rozdelenia miest na
umiestňovanie volebných plagátov podľa počtu kandidujúcich strán, politických hnutí a
nezávislých kandidátov (ďalej len „kandidujúci subjekt“). Vyhradená plocha musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(3) Rozdelenie miest na umiestňovanie volebných plagátov medzi kandidujúcimi subjektmi sa
určuje žrebovaním a zverejňuje sa na úradnej tabuli na internetovej stránke mesta
www.komárno.sk
(4) Plochy na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytujú
bezplatne.
(5) Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach si každý kandidujúci subjekt
zabezpečí sám na vlastné náklady. Odstránenie volebných plagátov a očistenie plochy si
zabezpečí každý kandidujúci subjekt do 30 dní po skončení volebnej kampane na vlastné
náklady.
(6) Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah umiestňovaných volebných plagátov, ako aj za
správnosť umiestnenia plagátov na pridelené plochy.
(7) Na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných stavbách (bilboardy)
alebo vo vnútri súkromných či súkromne užívaných objektov sa toto VZN nevzťahuje

§3
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa ...............
(2) Zrušuje sa VZN číslo 12/2003 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Príloha k VZN č. 27/2015
Miesta na umestňovanie volebných plagátov v meste Komárno
Miesto
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plocha

Betónové valcové propagačné miesta
Ul.roľníckej školy "pri ZDA"
Ul. gen. Klapku
Ul. Komáromi Kacza
Tržničné námestie
Rákócziho ul. (pri výjazde z mostu od rieky Váh)
Komenského ul. (oproti základnej škole)
Nová Stráž (pri kultúrnom dome)
Športová ul.
Hadovce

B)

Informačné tabule

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ul. gen. Klapku (oproti bloku D4)
roh ulíc Vodnej a Komenského
Družstevná ul.
Ul. pohraničná (vedľa Domu Matice)
Hradná ul. (pri parku Anglia)
Hradná ul. (pri MsKS)
Vnútorná okružná (pri odbočke na mestské kúpalisko)
Eötvösova ul. s križovatkou Svätojánskou ul.
Námestie Rozálie (pri štátnej ceste)
Námestie Rozálie (pri štátnej ceste)
Rákócziho ul. (križovatka Námestie Kossutha)
Ul. E.B.Lukáča (pri letnom kine)
Nám. M.R.Štefánika (pri parku M.R.Štefánika)
Mederčská ul. (pri štátnej ceste)
Komenského ul. (vedľa obchodného domu)

VYVESENÉ: 04.11.2015
ZVESENÉ:

6,00 m2
6,00 m2
6,00 m2
6,00 m2
6,00 m2
6,00 m2
6,00 m2
6, 00 m2
6, 00 m2

2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2
2 x 1,5 m2

