MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Č. j. : 26573/2018/Voľby do orgánov samosprávy obcí
Vybavuje: Mgr. Mária Gašparíková

V Piešťanoch, 20.09.2018

Volebná kampaň
- vyhradenie plôch na umiestňovanie volebných
plagátov pred voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 10.11.2018

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., v súlade
s čl. 2 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.2/2018, ktorým sa vymedzujú
miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a ktorým boli vyhradené
plochy na vedenie volebnej kampane v meste Piešťany v lokalitách
1. Nám. Slobody

/ ostrovček pri citylightoch/

2. Družby

/ pri býv. Rodinnom detskom domove/

3. Adama Trajana

/ pri vstupe na parkovisko Kaufland pri citylighte/

4. Vážska

/ pri nákupnom stredisku Kruhovka/

5. A. Hlinku

/ pri nákupnom stredisku Kocka/

6. Štefánikova

/ ostrovček v križovatke ulíc Štefánikova – Šindelára/

na ktorých budú umiestnené propagačné zariadenia žltej farby s pôdorysom trojuholníka
a veľké plastové skruže týmto oznamuje politickým stranám, politickým hnutiam,
koalíciám politických strán a politických hnutí a nezávislým kandidátom, ktorých
kandidátna listina pre voľby primátora alebo pre voľby do mestského zastupiteľstva
bola zaregistrovaná, že žrebovanie čísiel výlepových plôch na predmetných volebných
paneloch sa bude uskutočňovať počnúc dňom 24.09.2018 (pondelok) počas celého 39.
týždňa 2018.
Oprávnené osoby (zástupcovia politických strán, politických hnutí, koalícií, nezávislých
kandidátov) si môžu vyžrebovať číslo u poverenej pracovníčky Mgr. Márie Gašparíkovej
v priestoroch Klientskeho centra na prízemí Mestského úradu Piešťany v úradných hodinách.
V prípade potreby, resp. ohlásenia sa vopred na dohodnutý termín alebo iný ako ohlásený,
treba kontaktovať elektronickú adresu maria.gasparikova@piestany.sk, príp. t. č.
033/7765440, 0918/446852.

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

Zároveň záujemcom o predmetné výlepové plochy oznamujeme nasledovné rozmery
žrebovaných plôch:
1) Kandidáti na primátora: určená vyčlenená plocha na trojuholníkovom stojane pre 1
kandidáta bude v rozmeroch= šírka 1m x výška 0,65m
2) Kandidáti na poslancov MsZ: určená vyčlenená plocha na plastovej skruži pre 1
kandidujúci subjekt (politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát) bude
v rozmeroch= šírka 0,41m x výška 0,65m
Pre ilustráciu dodávame, že formát A2=0,42m x 0,594m.
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vyhlásil predseda NR SR svojim
rozhodnutím zo dňa 06.07.2018 uverejneným v Zbierke zákonov SR pod č. 203, pričom
termín ich konania určil na sobotu dňa 10.11.2018. Týmto dňom začala volebná kampaň,
ktorá skončí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 08.11.2018 o 7:00 h.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta
v. r.

