Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj zákona č. 187/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov § 23 ods. 4 v y d á v a
NARIADENIE
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

č. 4/1998

Volebné plagáty je možné vylepovať:

	Na určených výlepných tabuliach a valcoch

	Umiestnenie výlepných tabúľ:
	Hliny VII – JUNIOR

ul. Kalinčiakova - za Grandom
	Františkánske nám. – Kláštor
	križovatka ul. Veľká okružná - ul. Spanyolova
	križovatka ul. Veľká okružná -1. mája
	ul. Hviezdoslavova - pri oplotení ŽSR
	ul. Hviezdoslavova - pri oplotení ŽSR
	ul. Kysucká - pred Slovenou
	ul. Smreková - pri aut. zastávke
ul. Závodská cesta - pred mostom cez Rajčianku
	ul. Závodská cesta - pred mostom cez Rajčianku
	sídl. Hájik - pri otočke MHD
	križovatka ul. Tulipánová - ul. Bôrická
	Strážov - pri otočke MHD
	Budatín - pri aut. zast. nám. Hrdinov

	Umiestnenie výlepných valcov:
	Hliny VI - pri rešt. MÁJ

Hliny VII - pri rešt. JUNIOR
	Hliny VIII - pri rešt. DRUŽBA
	ul. Bernolákova - oproti Bel. lýceu
	ul. Bernolákova - za aut. zastávkou
	ul. Bernolákova - za aut. zastávkou
	nám. Ľ. Štúra - pri Sporiteľni
	ul. Horný Val - staré trhovisko
	ul. Kuzmányho - pri Pošte l
	sídl. Solinky - pri lávke pre peších
	ul. Nešporova - pri vstupe do internátov ŽU
	sídl. Vlčince I - pri aut zastávke
	sídl. Vlčince II - pri rešt. KAZAČOK
	sídl. Vlčince II - ul. Slovanská
	ul. Dlabačova - parkov, plocha oproti Kraj. prokúr.
	Vlčince III - ul. Fatranská - pri Obchode

Na bilboardoch a reklamných tabuliach rozmiestnených na území mesta. využívaných obvyklým spôsobom na komerčné účely v zmysle Obchodného zákonníku a ostatných právnych predpisov.
	Vyhradené plochy môžu kandidujúce politické strany využívať len tak. aby bola zachovaná rovnosť využitia vyhradenej plochy.
	Umiestňovať volebné plagáty mimo miest k tomu určených sa zakazuje.

Všeobecne   záväzné   nariadenie   bolo   prerokované   v   mestskom dňa 6. 8. 1998. Nadobúda účinnosť  15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta, t.j. 21. 8. 1998.
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prednosta Mestského úradu 							primátor mesta Žilina








