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Mestské zastupiteľstvo v Tornali v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú
miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej
kampane
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia mesta
Účelom tohto VZN je určenie podmienok a vyhradenie miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane:
- volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
- volieb Európskeho parlamentu
- volieb do orgánov samosprávnych krajov
- volieb do orgánov samosprávy obcí
- konania referenda
kandidujúcimi subjektmi.

Článok 2
Základné pojmy
Volebné plagáty v zmysle tohto VZN sú všetky materiály, vhodné na umiestňovanie
na úradné, informačné tabule a vyhradené priestranstvá, ktorých účelom je oboznámenie
občanov s volebným programom politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej
kampane.
Článok 3
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Mesto Tornaľa na umiestňovanie volebných plagátov vyhradilo miesto, na ktorom
možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty
a informácie politických subjektov a kandidátov vo volebných kampaniach výlučne na:
a) prístrešok autobusovej zastávky v Tornali, mestská časť Králik na križovatke ulíc A.
Pénteka a Mierovej,
b) prístrešok autobusovej zastávky v Tornali, mestská časť Starňa na ulici Rožňavskej,
c) prístrešky autobusovej zastávky v Tornali, mestská časť Behynce – pred bytovkou
a pri križovatke ciest I/16 a II/532 v Malých Behynciach,
d) plynová kotolňa na ul. Škultétyho pri obytnej budove č. 7 v Tornali,
e) vstupná brána Bieleho koňa na ul. Mierovej v Tornali,
f) reklamný stĺp pred reštauráciou Centrál pri budove MsÚ v Tornali,
g) objekt bývalej požiarnej zbrojnice v mestskej časti Behynce v Tornali,
h) oplotenie futbalového ihriska vedľa areálu Hnedého priemyselného parku na ulici
Šafárikovej v Tornali,
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Článok 3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

1. Volebné plagáty sa na vyhradených miestach v článku 3 tohto VZN umiestnia v súlade
so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Plochy na umiestňovanie volebných plagátov sú určené pre všetky kandidujúce strany,
kandidátov kandidujúcich vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú
o referende.
3. Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec po
doručená zoznamov zaregistrovaných kandidátov alebo politických strán pre príslušné
voľby.
4. Umiestňovanie volebných plagátov ich údržbu a následné odstránenie si zabezpečí
každý kandidujúci subjekt sám na vlastné náklady.
5. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do
skončenia volebnej kampane.
6. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich
subjektov.
7. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane
voľné a mesto ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie
obsadiť iný kandidujúci subjekt.
8. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom
poskytuje bezplatne.
9. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
10. Toto VZN sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných
a reklamných zariadeniach (billboardoch a iných plochách) a na objektoch, ktoré nie
sú vo vlastníctve mesta.
Článok 4
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poverení zamestnanci Mestského úradu v Tornali
2. Skutkové podstaty priestupkov a sankcie za ne upravuje § 20 zákona č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani.
3. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov 1ab)
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Prijatím tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov na území mesta Tornaľa č. 7/2011 schválené uznesením MsZ
v Tornali č. 181/2011 dňa 08.09.2011 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 – Dodatok
č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tornaľa č. 7/2011 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov na území mesta Tornaľa schválené uznesením MsZ v Tornali
č. 228/2014 dňa 11.12.2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1a) § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
1b) § 27 b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tornaľa č. 13/2018 o umiestňovaní
volebných plagátov na území Mesta Tornaľa bol vyvesený pred rokovaním Mestského
zastupiteľstva na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 06.06.2018.
Pripomienky:
neboli
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Tornaľa č. 13/2018 o umiestňovaní
volebných plagátov na území Mesta Tornaľa sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Tornali
uznesením číslo 101/2018 zo dňa 28.06.2018
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Tornaľa č. 13/2018 o umiestňovaní volebných
plagátov na území Mesta Tornaľa bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
04.07.2018. Účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta dňa – vyvesené : 06.07.2018 .

Mgr. Anna Szögedi
primátor mesta Tornaľa

