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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 41
o volebnej kampani vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
v dňoch 6. a 7. decembra 2002
Mesto Hurbanovo podľa § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o volebnej kampani vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v dňoch 6. a 7. decembra 2002.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
§1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o volebnej kampani upravuje spôsob
a podmienky vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane na princípe rovnosti.
§2
Miestom na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov
samosprávy obcí v roku 2002, ktoré sa budú konať v dňoch 6. a 7. decembra 2002, sa pre
kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov určujú betónové propagačné stĺpy
dočasne umiestnené na tento účel na námestí Konkolyho – Thege pred Kultúrnym domom
v Hurbanove. Každá politická strana alebo nezávislý kandidát kandidujúci do orgánov
samosprávy obcí bude mať vyčlenenú časť stĺpa na princípe rovnosti, ktorá bude zreteľne
označená názvom zaregistrovanej politickej strany alebo menom nezávislého kandidáta.
Na vylepovanie volebných plagátov sa určujú na princípe rovnosti tiež plochy slúžiace
na propagáciu v meste Hurbanovo a to:
1/ Vývesné skrinky umiestnené:
-

oproti budove Mestského úradu v Hurbanove pred budovou neštátneho zdravotného
zariadenia na Komárňanskej ulici 70
pred predajňou Priemysel 36-859 KSD Komárno na ul. Komárňanskej č. 102
pri hlavnej autobusovej zastávke na Komárňanskej ulici
pri autobusovej zastávke na Novozámockej ulici

2/ Betónové stĺpy používané na propagáciu umiestnené:
-

pred denným barom TRITON na Podzáhradnej ulici 48
pred predajňou Mäso Jatka na Železničnej ulici 42
pred Potravinami Diskont na Komárňanskej ulici 171
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3/ Zasklené vývesné skrinky umiestnené:
-

pri Hostinci v mestskej časti Zelený Háj
pred Potravinami E-K vo Véku
pred Potravinami Novoslužba v mestskej časti Bohatá
pred Potravinami LAR v mestskej časti Nová Trstená
pred ZŠ na Konkolyho námestí
pri autobusovej zastávke v mestskej časti Pavlov Dvor

Na iných miestach ako sú uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení sa
propagácia politických strán a nezávislých kandidátov kandidujúcich do orgánov samosprávy
obcí v roku 2002 v meste Hurbanovo zakazuje.
Článok 2
Kontrola a dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia
Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže primátorka mesta podľa §
13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov uložiť
pokutu do výšky 200 000 Sk, alebo zahájiť priestupkové konanie v zmysle zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Hurbanove dňa .................., vyvesené na úradnej tabuli bolo dňa.................,
účinnosť nadobudlo dňa.................

JUDr. Margita Zemková
primátorka mesta

