Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach propagácie politických strán a kandidátov vo voľbách
Mestské zastupiteľstvo Lipanoch v zmysle §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s §30, ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s §19, ods. 7
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN"):
Článok 1
1. V meste Lipany je povolené vylepovať politické plagáty na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na betónových plagátovacích stĺpoch označených nápisom Miesto pre umiestnenie volebných plagátov. Na týchto miestach môžu plagáty politickej
strany zaujať len takú plochu, ktorá zodpovedá rovnosti propagácie všetkých strán.
2. V propagačných vitrínach v správe mestského úradu na vyčlenenej ploche označenej
nápisom – volebná kampaň - môže kandidujúca politická strana umiestniť informatívny
propagačný materiál, ktorý informuje občanov o politických aktivitách strany. Mestský úrad
zabezpečí umiestnenie oznamu politickej strany do dvoch pracovných dní po jeho
doručení a zabezpečí rovnaké podmienky pre propagáciu.
3. Mestský úrad poskytuje počas volebnej kampane bezplatne miestnosti pre každú
politickú stranu maximálne 4 krát po 3 hodiny. Pre politické akcie sú určené priestory
galérie, spoločenská miestnosť v prístavbe kultúrneho strediska a zasadacia miestnosť
mestského úradu. Požiadavka na miestnosť musí byť písomná, musí obsahovať názov
strany, zodpovednú osobu, termín, navrhované miesto a čas konania podujatia. Čas
podania žiadosti je minimálne 4 dni pred plánovaným podujatím. V prípade, že miestnosť
je v požadovanom čase voľná, bude politickej strane poskytnutá.
Článok 2
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto VZN bolo prejednané a schválené na 38. zasadnutí MsZ v Lipanoch dňa
02.10.2014.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 17.10.2014.
3. Ruší sa VZN o podmienkach propagácie kandidujúcich politických strán v
parlamentných voľbách v meste Lipany v platnom znení.

V Lipanoch 02.10.2014

Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Toto VZN predkladáme z dôvodu potreby zjednotenia formálnej úpravy s ostatnými VZN
mesta Lipany. Taktiež je vhodné v texte VZN vynechať citácie zákonných ustanovení a
nestanovovať duplicitne to, čo už platí z osobitných zákonov upravujúcich danú oblasť.
Úvod VZN je doplnený o zákonné ustanovenia, ktoré splnomocňujú obec prijatím takéhoto
VZN.
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v § 30
nazvanom Volebná kampaň v ods. 10 stanovuje: "Umiestňovať plagáty a iné nosiče
informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach
vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických
strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov
informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením."
Zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov v § 19 nazvanom Vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných
plagátov ods. 7 stanovuje: "Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na
verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach,
ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením. Vyhradená plocha musí
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií."
V Lipanoch 17.09.2014

Vypracovala: Mgr. Viktória Molnárová, v.r.

