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vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
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Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa
vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Mgr. Mária Gašparíková, referent oddelenia právnych a klientskych
služieb MsÚ Piešťany
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany

Dôvodová správa:

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
(zákon o volebnej kampani) obec všeobecne záväzným nariadením (VZN) vyhradí miesta
a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom uverejnenia
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín
predo dňom konania volieb. Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje predseda NR SR
najneskôr 110 dní predo dňom ich konania, pričom sa konajú v posledných 14 dňoch
volebného obdobia týchto orgánov (v roku 2014 sa voľby konali 15.novembra a boli
vyhlásené dňa 7.júla 2014 a v roku 2010 sa konali 27.novembra a boli vyhlásené 19.mája
2010).
Zákon o volebnej kampani ustanovuje, že vyhradená plocha na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany, politické hnutia, koalície politických
strán a politických hnutí a nezávislých kandidátov musí byť vytvorený rovnomerný priestor
na umiestňovanie volebných plagátov.
V nadväznosti na § 172 ods. 2 a § 177 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zákonov (volebný zákon) miestna volebná komisia zaregistruje najneskôr 45 dní predo dňom
konania volieb kandidátov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené náležitosti a ich registráciu
vyznačí na kandidátnej listine.
Z uvedeného vyplýva, že presný počet kandidujúcich subjektov bude známy až po
zaregistrovaní kandidátnych listín miestnou volebnou komisiou.
Čo sa týka navrhovaného počtu stanovíšť treba skonštatovať, že v predchádzajúcich
voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15.11.2014, bolo vtedy
platným VZN ešte zachovaných 12 stanovíšť na umiestňovanie volebných plagátov,
rovnako ako v roku 2010, hoci sa z pôvodných 4 volebných obvodov kreovali už len 2
volebné obvody.
V predkladanom návrhu VZN sa uvažuje so znížením počtu stanovíšť na celkový
počet 6, a to najmä z nasledovných dôvodov:
- klesajúci záujem kandidátov využívať tento spôsob propagácie (využiteľnosť 30 %)
- podstatne zvýšený záujem kandidátov viesť kampaň prostredníctvom lokálnych médií,
sociálnych sietí, individuálnou reklamou, ..
- neúmerné výdavky na dodávateľsky zabezpečovaný vývoz a zvoz ťažkých betónových
skruží, pričom tieto výdavky nemožno zúčtovávať voči štátu v nákladoch spojených
s prípravou volieb
- znížené kapacity – reálna možnosť využitia iba 6 ks sklolaminátových valcov,
technicko-bezpečnostné riziká pri betónových skružiach s výrazne prekročenou dobou
životnosti
- neprimerane vysoké obstarávacie náklady pri hľadaní porovnateľných náhradných
riešení
Treba poznamenať aj tú skutočnosť, že navrhovaný trend znižovania počtu stanovíšť
zodpovedá aj celkovému prístupu jednotlivých miest a obcí k tejto problematike v posledných
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rokoch, kedy väčšina miest pre potreby informovania voličov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane vyhradzuje zväčša jedno stanovište v centrálnej mestskej zóne, napr.
na hlavnom námestí,.. Súvisí to aj s tým, že sa ťažko hľadajú kapacitné možnosti na
vyhradenie dostatočne veľkých plôch pri celkovej perspektíve neustále narastajúceho počtu
najmä nezávislých kandidátov.
Sme toho názoru, že navrhovaný režim je dostatočný a plne rešpektujúci
subjektov ako aj vhodnosť a primeranosť.

rovnosť

V zmysle vyššie uvedeného predkladáme na prerokovanie v MsZ návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných
priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas
volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Číslo:

V Piešťanoch, dňa

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 6 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 (zákon o volebnej
kampani) v spojení s § 181 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (volebný zákon)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto VZN vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách mesta Piešťany, na ktorých
kandidujúce politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí
a nezávislí kandidáti (kandidujúce subjekty) pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
a pre voľbu primátora, ktoré sa konajú v roku 2018, budú môcť pred voľbami umiestňovať
volebné plagáty a iné nosiče informácií. Vyhradené plochy na týchto miestach v súlade so
zákonom o volebnej kampani zodpovedajú zásadám rovnosti všetkých kandidujúcich
subjektov.
2/ Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na vyhradených miestach možno
počas volebnej kampane, ktorá začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
3/ Zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch je 48 hodín pred začiatkom volieb
a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané.

Čl. 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
1/ Na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane
sa určujú nasledovné miesta - stanovištia, na ktorých budú vyhradené plochy, ktoré budú
zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov v súlade s ustanovením § 16 zákona
o volebnej kampani:
názov ulice

miesto

1. Nám. Slobody

/ ostrovček pri citylightoch/

2. Družby

/ pri býv. Rodinnom detskom domove/
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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/

2/ Na uvedených stanovištiach budú pripravené propagačné zariadenia - jedna veľká plastová
skruž s vyhradenými plochami na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií pre
každú politickú stranu a nezávislého kandidáta pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
a jeden stojan žltej farby s pôdorysom trojuholníka pre kandidátov pre voľbu primátora a to
s porovnateľnou možnosťou prístupu a pohľadu. Výmera plôch na skruži a na stojane bude
závisieť od počtu kandidujúcich subjektov. Tieto plochy budú na každom stanovišti
očíslované (stanovištia s párnym číslom od čísla 1 vzostupne, stanovištia s nepárnym číslom
opačne).
3/ Po oficiálnom doručení zoznamu zaregistrovaných kandidujúcich subjektov si ich
zástupcovia na Mestskom úrade vyžrebujú svoje číslo. Po vyžrebovaní sa s jednotlivými
propagačnými zariadeniami a s vyznačeným číslovaním nebude hýbať. V prípade, ak
kandidujúci subjekt nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu a iných nosičov
informácií na vyhradenej ploche, ostane miesto na to určené prázdne. Toto miesto nie je
možné použiť na umiestnenie volebných plagátov a iných nosičov informácií iných
kandidujúcich subjektov.
Čl. 3
Kontrola plnenia všeobecne záväzného nariadenia
1/ Na iných miestach na verejných priestranstvách, ako sú uvedené v Čl. 2 bod 1/ tohto VZN,
umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane je zakázané.
2/ Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na umiestňovanie volebných plagátov a iných
nosičov informácií počas volebnej kampane na plochy, ktoré sú užívané na reklamu.
3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN bude vykonávať Mestská polícia mesta Piešťany.

Čl. 4
Sankcie za porušenie všeobecne záväzného nariadenia
1/ Fyzické osoby za porušenie tohto VZN, ak sa týmto konaním sťaží plnenie úloh mesta
Piešťany, môžu byť riešené za priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo ak sa takýmto konaním
ohrozí alebo naruší verejný poriadok podľa § 48 tohto zákona ako priestupok proti verejnému
poriadku.
2/ Primátor mesta Piešťany môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom ........riadnom
zasadnutí dňa ....uznesením číslo.............../2018.
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ......
3/ Účinnosť a platnosť tohto VZN končí dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy
obcí.

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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