
 

Zmena 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2016 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných 

nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever  

 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej  časti Košice – Sever sa uznesením č. 22/2019, prijatým na svojom II. 

zasadnutí dňa 25.2.2019 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

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 uznieslo na zmene Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 

50/2016.    

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 50/2016 o vyhradení miest 

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas 

volebných kampaní v Mestskej časti Košice – Sever sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

1. V článku 1 Predmet 

sa za slová „voľby do Európskeho parlamentu,“ vkladajú slová „voľby prezidenta 

Slovenskej republiky“ 

 

2. Upravuje sa Článok 5, ktorý po zmene bude v znení: 

 

Článok 5 

Priestupky a sankcie 

 

1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia je priestupkom v zmysle § 46 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý môže 

byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky 33 eur. 

2. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom v zmysle § 27b 

ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do výšky  6 638 eur. 

 

3. Článok 7 Záverečné ustanovenia 

sa dopĺňa o nový odsek č.:  

„3.  Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola schválená na II. zasadnutí MZ MČ 

Košice – Sever dňa 25.2.2019 uznesením č. 22/2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od 

vyvesenia na úradnej tabuli.“    
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