Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo . 70
o umiest ovaní volebných plagátov alebo iných nosi ov informácií
v predvolebnej kampani vo vo bách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
uskuto nia d a 2. 12. 2006

Mesto Hurbanovo vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 6 zákona
SNR . 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 30 ods. 10 zákona NR SR .
346/1990 Z.z. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
lánok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky vylepovania
predvolebných plagátov a iných nosi ov informácií na verejných priestranstvách po as
volebnej kampane vo vo bách do orgánov samosprávy obcí a to na princípe rovnosti.
lánok 2
Miesta na vylepovanie plagátov a iných nosi ov informácií
Miestom na vylepovanie plagátov po as volebnej kampane vo vo bách do orgánov
samosprávy obcí v roku 2006 sa pre politické strany a koalície a nezávislých kandidátov
ur ujú
betónové
propaga né st py umiestnené
v jednotlivých
mestských
astiach, v Hurbanove pred Železni nou stanicou, pred predaj ou na ulici Výskumníckej, pri
predajni Coop Jednota v Hurbanove a pred bývalým hotelom na ulici Komár anskej,
v Bohatej pred poštou a na vývesných tabuliach na ul. Komár anskej oproti budove MsÚ,
oproti pizzérii Adria na Komár anskej ulici, pri hlavnej autobusovej zastávke, oproti
pivovaru Heineken,a.s, na križovatke ulíc Novozámocká a Ime ská.
Na iných miestach ako ur ených v tomto všeobecne záväznom nariadení sa propagácia
politických strán a koalícií vo volebnej kampani vo vo bách do orgánov samosprávy obcí
zakazuje.
lánok 3
Sankcie
Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže v zmysle § 13 ods. 8 písm.
a) zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor
uloži právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
200 000 Sk. Zamestnanci Mestskej polície v Hurbanove sú oprávnení uklada a vybera
pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení
tohto nariadenia v zmysle § 47 zákona . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uloži pokutu do výšky 1 000
Sk. Pokuta je príjmom mesta.
lánok 4
Závere né ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo . 70 bolo schválené Mestským
zastupite stvom v Hurbanove d a 27. 9. 2006 uznesením . 585/2006 - MZ, vyvesené bolo
d a 28. 9. 2006, právoplatnos nadobudne 15. d om od vyvesenia.
Ladislav Basternák
primátor mesta

