MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Č. j. : OP/voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
V Piešťanoch, 16.10.2014
Vybavuje: Mgr. Mária Gašparíková
Vec: Volebná kampaň - vyhradenie plôch na umiestňovanie volebných plagátov
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014
Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, v súlade s čl. 2
ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 2/2014, ktorým sa vymedzujú
miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 2014 a ktorým boli vyhradené plochy
na vedenie volebnej kampane v meste Piešťany nasledovne:
názov ulice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adama Trajana
A. Hlinku
A. Hlinku
Družby
E. Belluša
Javorová
Kláštorská
Nálepkova
Vážska
Winterova
N. Teslu
Štefánikova

miesto
/pri vstupe na parkovisko Kaufland pri citylighte/
/ pri nákupnom stredisku Kocka/
/ pri fontáne – pri autobusovej a železničnej stanici/
/ pri Rodinnom detskom domove/
/ pri autobusovej zastávke – Delfín/
/ pri nákupnom stredisku/
/ pri pohostinstve Vŕšok/
/ pri vstupe na trhovisko/
/ pri nákupnom stredisku Kruhovka/
/ začiatok pešej zóny pri hoteli Lipa/
/ na chodníku pred bytovým domom súp. č. 4720/24,26/
/ ostrovček v križovatke ulíc Štefánikova – Šindelára/

týmto oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám a nezávislým
kandidátom, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná, že žrebovanie čísiel výlepových
plôch na vylepovanie predvolebných plagátov sa uskutoční dňa 24.10.2014 o 8.00 hod. na
Mestskom úrade Piešťany vo veľkej zasadačke na II. poschodí.
Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených miestach možno
začať 17 dní predo dňom volieb, t. j. dňom 29.10.2014.
Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred
začiatkom volieb, t.j. od 7.00 hod. dňa 29.10.2014 do 7.00 hod. dňa 13.11.2014.

Ing. Remo Cicutto v. r.
primátor mesta
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