Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt a
. 4/1998 zo d a 10.7.1998
v znení VZN . 5/2002 a 2/2004
o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
Mestské zastupite stvo v Byt i pod a § 6 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov, § 23 ods. 4 zákona . 80/1990 Zb. o vo bách do SNR v znení neskorších zmien a doplnkov, § 30 ods. 10
zákona . 346/1990 Zb. o vo bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a § 19 ods. 7)
zákona . 331/2003 Zb. o vo bách do Európskeho parlamentu vydáva pre územie mesta toto všeobecne záväzné
nariadenie:
§1
Volebná kampa
1.

asom volebnej kampane sa na ú ely tohto VZN rozumie obdobie za ínajúce 30 dní a kon iace 48 hodín pred
za atím volieb do NR SR , za ínajúce 17 dní a kon iace 48 hodín pred za atím volieb do orgánov samosprávy
mesta a za ínajúce 21 dní a kon iace 48 hodín pred za atím volieb do Európskeho parlamentu.
2. Na volebnú kampa nemožno využíva s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení mestský rozhlas.
§2
Vylepovanie volebných plagátov
1. Vylepova volebné plagáty na verejných priestranstvách po as volebnej kampane možno len na miestach
vyhradených mestom.
2. Miesta vyhradené mestom na vylepovanie volebných plagátov môžu využíva rovnomerne všetky kandidujúce
politické strany.
3. Na vylepovanie volebných plagátov sú v meste Byt a vymedzené tieto miesta:
- reklamná plocha pri toku rieky Petrovi ky na Námestí SR,
- reklamné zariadenia (bilboardy) v zmysle zmluvných vz ahov medzi ich majite mi a politickými stranami,
- m. . Hrabové na požiarnej zbrojnici,
- m. . Hliník nad Váhom na budove potravín,
- m. . Mikšová pri zastávke SAD,
- m. . Pšurnovice pred kultúrnym domom.
4. Vylepova volebné plagáty na území mesta mimo miest vyhradených týmto VZN je zakázané.
§3
Závere né ustanovenia
1. Porušenia povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa stíhajú ako priestupok pod a zákona . 372/90 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Toto nariadenie nadobudlo ú innos 1.8.1998.
VZN . 5/2002 nadobudlo ú innos 1.8.2002.
VZN . 2/2004 nadobudlo ú innos 4.5.2004.
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